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I N L E Y D I N G
T O T D E

Traktijk der Algemeene

SCHILDERKONST.

Eerste Hoofdstuk.

Y Menfchen , lijnde het grootfte Inieiding,

Mecfter-lluk, van de Goddelijke
Schepping , zijn daarom geen re-

delijke ziel ingeboeiemd , dat \vy

met onfen vernuftigen geeft altijd

in aardfche nooddruftigheden , enwelluftendes

vlees ibuden omvroeten, (want die gelukfalig-

heid hebben ook de onredelijke Dieren in dit

leven met ons gemeen : ) Maar op dat wy ook
een groot deel van onfen korten , doch koftelij-

ken tijd fouden aanleggen, om heerlijke Kon-
ften en Wetenfchappen, tot nut van het gant-

fche Menfchdom uyt te vinden, die te oefFe-

nen, en ook aan andere, na het talent van be-

quaamheiddat yeder is toebetrouwt, door ma-
niere van Onderwijs mede tedeelen j gemerkt

A z dit



4 Inleyding tot de Praktyk

'tsoekenvandit alleen voor den Menfche een eigen en van
Kootten wc- Godt ontfaneen goed is , dat hy door de Deugd
tenfchapis & & 5 1 p
denMcnfch en Reden alle ongetemde harts-togten bedwin-

fchSien Ben ' en met goede order fijnen geeft , benef-

aiieengege- fens het foeken van 't eeuwige goed, beflieren

kan, tot aanleiding aller!.vrye koniten j Ton-

der welke gave te befitten, het onmogelijk is,

fekerlijk te weeten , hoe verre ons den Maker
van alles, boven de Onredelijke beeiten gefield

heeft.

Necrftigheid Enfeker, wanneer wy de Schriften der Ou-
d« oude. ^ meJ .

pmCrking doorwandelen, en de neer-

ftigheid befchouwen die voorhenen tot voort-

fetting van doorluchtige Konften wierd aange-

wend 5 wy moeten bekennen datze als tot een

eeuwig verwijt van de hedendaagfe traagheid

,

in die gedrukte Bladen afgefchilderd ftaan.

Exempel van Ons gedenkt , onder veel andere ftaaltjens
dcAtaeneis, van ^/^ een jer feven Wijfen in Grieken-

land , gelefen te hebben , dat hy ( flende de

ledigheid der Inwoonderen van Athenen , die

doenmaals in Vrede zaten ) het Volk tot de

oeffening aller konften aanleidej gevende haar

een Wet, dat foodanigen Sone niet en foude

gehouden wefen fijnen Vader te onderhouden

,

die hem in een konfteloofe onwetentheid had

enda Egyp- opgevoed. Soo moeiten ook eertijds , volgens
tam» en Aaloude Wetten der Egiptenaaren, alle Jon-

gelingen bekend maken, met welk een Konft-

oeffening , of Hand-werk fy haar geneerden :

ja die van Athenen en Roomen onderhielden

een Wet, dat yder, 't zy wie hy ook was,
een teeken langs de ftraate moeft dragen , daar

mede



der Algemeens Schilderkonst. f

mede hy bekend maakte met wat Konfte hy

hem bezig hield.

Maar indien in onfe dagen, daar in de mee- Na logheid

fte Jonkheid na een wulpfe ledigheid jaagt , ^ ÜÈjJJ*
foodanige Wetten vande Raadhuifen wierden der Kontte*

afgekondigt , daar is niet aan te twijffelen , of

fy fouden menigte van die , voor een laftige

Pijn-bank verftrekken ; ende milTchien ook
grootelijks ten fpijte van die Menfchen zijn ,

welke de harfienen van foo onmenfchelijken

gebak zijn (amen gefet , dat het haar onver-

draaglijk valt teilen, dat'er onder al de ledige P
at

'
e

,

rook
DJ 5 11- i- rj bemideis van

noch yemand gevonden word , die uyt Jierde de voorletters

yts voortbrengt , dat tot opwekkinge en na- fe*
"*60

der onderfock der Konftcn dienen kan : van

welke dan ook feer ligt is af te nemen , hoe
verre het uyt hunne gedachten moet wefen

,

fels een konftige vond , ten nutte van haaren

naaften op te viiïen, en in 't licht te brengen.,,, .
i ' D Wat van de

Men kan de fulke bequamelijk Hellen onder food nig<° te

de onkundige, die den rijkdom van een brave denl<en ftaït -

Konft te befitten , nooyt genoten hebben. Het
moet des wegen niemand vremd dunken , dat

'er vele wetenfehappen het ongeluk hebben,
datze van den meeften hoop klein geacht, ja

veele, die uytnemende zijn, veracht, en def-

tige Werk-meefters met kleine eerbiedigheid

aangefien worden. Hetjchijnd, zegt Sidonius De Konftcn

Apollinaris, als door een natuurlijk gebrek in de h
f^™

&™
herten der JMenfchen ingeprent te zjjn^ dat die ge-fcn ais dieze

ne welke de Konjien niet en verftaan ^ ook van de
ma verftMIU

Konftenaars weinig werks maken. Ten kan ook
niet wel wefen, dat ymand , die geen fmaak
in de vrugt hebbende , den boom ioude in ee-

A 5 ren



6 Inleyding tot de Praktyk

ren houden , of de Soogelingcnbefchermen'
die hare Baarmoeder en Voediter de keel af-

fteekt.

Die eeuïge Maar om een woord nyt de borft te fpreken:
Konft bemint w]e fa j a js een verftandig Man, eeniee Konffc
fal noyt de , . . & ,

' ö
n

sshiiderkonft beminnen, die niet met de aldergrootite eer-
verachten, biedigheid de Schilderkonft , als een opperfte

Voogdeffe, Voortbrengfter en Befticrfter aller

Konden, fal eeren? een Konit , die uyt aan-

leiding der natuure voort-komende , en de vol-

maaktheid der felvc voornamentlijk tot haar

Meefterefle bezit.
Datwyde Doch op dat wy het ligtveerdie; oordeel der

der schilder- gene die defelve verachten , ofte de hoogfte

vtedïfp

U
re

!

kcn,
Vo ^maa^tnc^en en vermogens der Schilderkonft ,

dooraanwij- gantfch ligt en los ftellen
,
(even of die Tonder

defeive bz- eenige arbeidfame Studie begrepen, en foo ligt

hoord. kon bekomen worden, als een gering en flaaf-

agtig hand-werk -, ) hebben \vy voorgenomen in

dele lnleydmg te toonen , wat tot een geleerd

en volkomen Schilder-Meefter noodwendig
moet verftaan worden -, op dat yder ( fiende

wat tot dek Konft behoord , ) leere een groot-

achtingevan defelve te hebben, enniettemee-

nen datze Om Broot loopt , alsmen tot verachtin-

ge wel is gewoon te feggen ; of datze in het

voedzand leid, om dat op defe of gene plaats,

dufdanige fmaadheid , foo aan defe als aan

vcele andere Konden uyt de Sehilder-en Tei-

ken-konft voortkomende , word aangedaan,
warde '" Maar hier ontrent moetmen aanmerken , dat

eeuerKonft defe miflag niet foo feer voort-komt van de

£li™^on^c ' als wel te mets van fommige Over-

heden 3
en 't gemeene Volk die hun daar 'm

navol-
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gen; gelijkerwijs Albert Durer dat eenige Ma-
giftraats Perfoonen eens aardig onder de neus

'reef, ter tijd als fy hem een deftig Tafereel

/ertoonden, ('t geen Durer ^ wegens de konft

die'er in ftak, met verwonderinge aanfag, en

dapper prees,) en daar op feer verachtelijk fei-

den, De Meejler die dat Stuk gefchtlderd heeft , is

hier van armoede in '* Gajl-huys gefiorven. Mee-
rende Durer daar door ftiliwijgende te verma-

nen , Dat , al was hy een Groot Meefter , hy
zig op fijn konft niet behoefde te verlaten ,

wantze hem daar niet meer om achten wou-
den. Doch hy antwoorde fluks : Gy moogt v

A.irdig; ant-

des zieker wel beroemen , dat gy foodamgen Man vvoordvanA a

( door welken uwe Stad een eeuwigen naam had kon- Duier*

nen krijgen
, ) Jiïo weinig geacht hebt.

Eer wy nochtans toonen, wat noodfakelijke

wetenfehappen tot de Praktijk der Algemeene
Schilderkonft behooren verftaan te zijn, wil-

Jen wy eerft eens kortelij k den Oorfprong , Oud-
heid, heerlijkheid en nuttigheid der felver op-
halen, om alfoo beter tot het overige aange-

leid te worden.
Even dan als'er niets en is, dat te gelijk fijn DeKonfteu

begin en fijn volmaaktheid t'efFens bekomt, al- cXTi"
foo zijn ook de Konden niet te lam en met ons din? onvo1-

gemoed uyt den Hemel gevallen: maar fy zijn'*"
1 "

hier op aarden uytgevondcn, en in den voort-

gang des tijds by weinig en weinig opgemaakt. N aktfeM
Maar fbo ruw en onvolmaakt is ook de Schil- der schiid«

derkonft in haar eerfte beginfel geweeft ; ja fo- iS-^.**
danig gefield , dat de oudlte Schilders [vo'lgcns

'tgeene Francifcus Junius uyt ^ALlianus aan-

V/ijft] genootfaaktwaaren, by elke afbceldin-

A 4 ge-



8 Ïn-leyding tot de Praktyk

ge, de benaminge met letteren daar by tefchrij-

vcn, op datmen mogt bekennen , welk een
Os, Ezel, Paard, of Boom was.

dei sdn/der- De geringheid van haar klein begin , kan ook
konft. afgenomen worden , uyt het gene de Grie-

ken voorgeven .• namentlijk, dat een Schaap-
herder, na de fchaduwe die een fijner Scha-
pen op de grond-v lakte van den Zant-oever

maakte, met fijnen ftaf een omtrek fchreef -,

[alhoewel andere feggen dat het na de fchadu-

we van een Menfche was, ) en dat die weten-

fchap federt aan de Korinthers is overgebleven,

en verder opgequeekt. Doch wie fckerlijk den

„ . eerften Schilder is geweeft, of de Teikenkun-
Den eerften t>

,

'

Schüderonie- de in de weereld geöragt heeft, ende wanneer
ker* die is gevonden , is ganfeh onfeker. Doch PU-

mus zegt dat het eencn Gyges Lydius is geween1,
dieze eerft inEgvpten foude gebragt hebben.

indesx^iider Wanneer nu de Konft op den eerften trap

konft heeft geraakt was, is ligt tegelooven, dat de men-

jiemen"
e
" ichen daar in terftond behagen hebben gekre-

gen, gemerkt wy als van natuure genegen zijn

om alles te beminnen wat fchoon en fraay is. En
yiQuintilianus zeid, dat de Goddelijke voorfic-

„nigheidden menfche deze gave gegeven heeft,

9 ,
op dat hun de heerlikfte dingen beft fouden

„behagen. En Arnob'ws , willende ons vanden
oorfprong en de voortgang der Konden een

Koed 3nig be-
5? befchrijvinge geven, zeidj Ons arm en ge-

„ brekkig leven , ziende dat vecle dingen by ge-

„ val wel floegen j ( dewijl het navolgt , ar-

„ beid, ende beproefd , dewijl het nu en dan

5 , eenen misllag begaat, verbeterd en veranderd

„heeft uyt dit berifpen fïjnes bedrijfs, eenige

„kleine
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,,, kleine beginfelen der Konfte voortgebracht,

„ welke het daar na meer bearbeid en versierd
Konftcnwor.

heeft. Infonderheid heeft dit feer fterk fijn denvooma-

voortgang beginnen te nemen , wanneer het
JJjjjJJjJL

geld, d'eer, en de rijke belooning zijn kragt gequeekt.

ontrent de Konftenaars heeft beginnen te oe-

fenen : want de Goud-fucht heeft al van ouds-

her den toom van deugd en ondeugd in fijn ge- '
t Geid, is

weid gehad j gelijk die van Phenicien uy t dat
JjJ^gJ J"?

infigt daarom hare Goden met geld-taflèn op riem de Kon-

de zijden plagten te maken , om de groote ftcn-

macht der felve, door 't Goud datze in hunne
Taffen droegen, daar mede te beduiden.

Maar niet tegenftaande de Konften in den
beginne ,dikwils feer nauw binnende palen van
eenig Landfchap of Koningrijk , en ondereen
byzonder Volk gehuisveft wierden , ziinze e-

i ij !,/-> i De Konften-
venwel meemgmaal door d Oorlogen, en ver- zijn doorv«
ftroijingen der Volken, by andere overgegaan, ftl

°j>
ns dcr

gelijk de Oude Hiftorien doorgaans getuigen, meenwor-

Een merkelijk exempel geeft ons Atken&us
,
den -

op 't einde van fijn vierde Boek , daar hy al-

„dusfpreekt: Alderhande konllen en weten-

schappen zijn herboren geworden, ten rij—

„ den als den zevenften Koning Ptolemem het

„opperfte gebied in Egvpten voerde. Want
„als delen Koni-g vele Ingefetene ombracht

,

3, en meenigte van aanfienlijke Mannen , die

„met fijne Broeder opgequeekt waren, in Bal-

„ lingfehap zond , is 't gebeurd , dat gantfche

„Steden en Eylanden met Letter-konftenaars,

„ Philofophen , Land-meeters , Mufikanten,

„ Schilders, School-meefters, Medicijns , en

„ meer andere Konftenaars zijn vervuld gewor-

A f „ den.



io Inleyding tot de Praktyk

n óen. Deze Ballingen hebben naderhand een

„ menigte van brave Mannen voortgebracht

,

„vermits fy om haar koft te winnen, gedwon-

„ gen vvaaren andere te Onderwijfen in 't gene
j,Ty geleerd hadden.

Alleen
^en neeft °°k doorgaans gemerkt dat die

wooning ver- Natiën, welke geen gemeene omgang met an-

difiten'
dere Volken wilden houden, noch haare eige

gemeen wor-wetenfchappen aan de Weereld bekend maken,
'
Cu* ook veele konrlen hebben moeten derven, daar

in fy anderfints lichtelijk hadden konnen uyt-

munten. En deze miflag is ook 'tallen tijden
Sinefen de onj er de Sinefen oorfaak eeweeft , datze tot
regteSchu-

, r o 7

derkonft on- op delen dag , de voornaamite gronden van de
kundig. Teiken-en Schilder-konfl niet verftaan : niet

tegenftaande fy in 't gemeen daar toe een groo-

te lult en genegentheid hebben , en ook fterk

onder hen geoefFend word : maar konnen (hoe

gauwe Geeuxn zy zijn ) tegen die van Europa
niet cp. d'Oorfaak daar van is eensdeels, om
datze haar niet verftaan op de Schaduwen en

Dagen, noch hebben ook geen kennis, omuyt
de fimpele verwen allerhande levendige Ko-
leuren te temperen > waarom hare Schilderyen

gem eenelijk zig feer bleek, plat en doods ver-

toonen , alhoewel by haar de fchoonfte verwen
van de weereld gevonden worden. En alhoe-

wel fy hunne aanüenlijke Zalen, Huis-gewel-

ven en Tempelen , meeft over-al met Beelden

en andere dingen vergieren , zijnfe egter feer

onwetende in de Sny-konft en Giet-kunde.

d'Oorfaak is datze de ware Teiken-konffc niét

kennen , noch willen geen gemeenfchap on-

trent haar doen met andere hebben. Ja fy hou-

den
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1

den hare konft van 'tPorfeleyn te befchilderen

foo verborgen , (dat fy met Indigo of zap van

Weededoen)datze het aan niemand als aan ha-

re Kinderen of Na-vrienden willen leeren ; en

houden 'tfelve ook meelt op een afgefcheide

Plaats; die daarom een byfonder voorrecht heeft.

Gelijk nu de Schilderkonft heeft toegeno-

men, foo lang de mildheid en de ryke beloo-

ning der Grooten, de neerftigheid der eergie-

rige aanqueekte om cenen onfterflijken Naam
te verkrijgen ; ( wetende, dat indien fy die kon-
den bereiken , het haar aan geen winft ontbre-

ken fou ; ) alfoo heeft fy in tegendeel wederom soo lang de

beginnen af te nemen, foo dra de geld-liefde ,
ri

j^

e

^°Jë
de liefde tot de konft, uyt de herten der mo-was deschii-

gende Koningen en Vorllen begon te weeren : poefen?"
waar door aanftonds de groote Meefters ver-'

minderden, en daar was byna niemand die de
konften de hand boven 't hoofd hield; foo dat

0orfaakvan
Petronius hier over gelegentheid genomen heeft, den onder

dit onder een aardige manier te befchrijven
, fSerkonft

als hy fchijnt een verftandig Man te vragen naadoorPetroni-

d'oorfaak van die tegenwoordige moedeloos-

f

c

S

hetft.'

sasc

heid, en hoe het byquam dat de Schilderkonft,

onder 't getal van verfcheide geeftige konften,

die t'eenemaal vervallen zijn , niet foo veel als

deminfle fchaduwe van haar vorige uytnement-

heid behield? Sijn antwoord was, (zeidhy)
„Dat de geldgierigheid deze verandering had
„ingebragt. De vrye konften bloeiden eer-

tijds, foo lang als de ware deugd in waarde

„ gehouden wierd ; dies fogten ook de Men-
,,fchen alderhande konften om ftrijd aan dert

„dag te brengen, niet willende dat yets , 't

„welk
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55 't welk den na-komelingen voordeelig wefen
55mogt, verholen bleef. Soo is'et, om van de

>5 Giet-konftenaars een weinig te fpreeken, dat

„ Lyfepptis van enkele armoede onder de voet ge-

slaakt is, terwijl hy ontrent den omtrek van

5, een ftatuë bleef hangen j dat Mtron , die de

5, levende Ziel van Menfchen en wilde Beeften

,

5,byna in 't koper fchijnt vervat te hebben,

5, geenen erfgenaam vond. Wy daar-en-tegen in

5, Wijn en allerley onkuiffe lullen verfopen lig-

5>gende, hebben 't hert niet om na kennis van
55Voltrokke konften te ftaanjen vermits het ons

5, ligter vald de oudheid te berifpen , dan na

„te volgen
, gebeurt'et dat wy d'ondeugdcn

,, maar alleen ibeken te leeren , en andere in

„ te planten. Laat het u dan niet vreemd voor-

„ komen dat wy de Schilderkonft quijt-gewor-

„ den zijn j aangefien thans een klompe gouds
„in 't oog van alle de Goden en Menfchen
„veel fchoonder fchijnd , dan 't gene Appelles

.,en Pbjdias oyt gemaakt hebben.

dc schilder
't Word ook van de geheug-fchrijvers met

konft heeft verwondering aangemerkt , dat foo lange de

Geieenhe
C

id

C

ge ^eer^heJd en de welfprekendheid de over-
gebioeid.

fiand hadden , ook de Schilderkonft het hoofd

heeft boven gehouden , en datze in tegendeel

verfmolten en t'onder gegaan is, foo haaft als

het met de geleerdheid gedaan was, gelijk de
tijden van Demoflhenes en Cicero, getuigen kon-

.
Tcn

nen. 't Kan ook afgenomen worden uyt dc

ningenbewij-bewijfen der gener die haar op de kennis der

deKoïfo" Antijke Penningen verdaan ; want daar is een

den hoogden groot onderfcheid te merken, tuflehen de Me-
mpgewceft

dalien ^j^ m de fconft-blocijendcn tijd ge-

flagen
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flagen, en d'andere welke gemaakt zijn wan-
neer de konft door vcrfuim in veragting geko-
men was , foo darmen uyt het na-fporen der

oude Penningen kan uytvorflen, waar en wan-
neer de Giet, Sny-en Teikenkonft meed ge-

bloeid heeft.

Soo konnen wy ook de oudheid der Teiken- oudheid der

Kond eenigfints valt Itellen , wanneer wy ha- JoórSa^ntï

re noodfakelijkheid willen aanmerken, wantal- tighddbew».

hoewel fy in den aanvang feer onvolkomen en
en'

naakt is geweefl, heeft fy evenwel in den be-

ginne bequamelijk konnen dienen om de Ge-
ichiedeniflèn der eerfte Vaderen door Beeld-

Letteren op te teikenen, en tebewaren het ge-

ne noodig was den nakomelingen over te la-

ten; foodanige gebruiken op fteenen heeftmen
in Egypten en in andere Landen gevonden, als

C. Tacitus zeid. F. Jofephas getuigt van twee
opgerigte kolommen in 't Heylig Land , op
welk het bedrijf der Vaderen ingefneden wasj
welke eeniglins noodig fcheen , fou de Wee-
reld niet t'eenemaal van de voorige gefchiede-

niflèn ontbloot geweefl; zijn. Cicero doodverfd

ons dit kortelij k onder defe woorden , als hy
zeid :

'/ Geene gevonden is om onfegebrekltjkheid te

gemoet te komen , is veel ouder ^ dan "'tgeene maar
alleen gevonden is om onfen lujl te verfadigen. Te
kennen gevende dat de konlten , welke tot be-
Hant van 't Menfchdom dienden , noodfakelijk

ten tijde van de nootdruftige gevonden zijn,

en dat de andere dingen , die tot vermaak der
Ooge, Pragt en Praal dienden, nu en dan ge-
vonden en opgekoeflerd zijn , ten tijde als 't

Gezag en Staat-bekleeding der Grootmagtigc

den
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den Zetel beklom , en met de konft en Vin-
soohaaftais ders van dezelve veel op had. Dus is'et in die

f
s

cug^nft
tijden gebeurd, ( en 't kan ook uyt de Oude

geworden, Schrijvers genoegfaam afgenomen worden ,

)

SÏeeïïandat onder alle konden , de Schilderkonft in

degeringftc grootachtinge is geweeft, welk hier niet fwaar
sewee

. ^OLlcjc vallen met ontelbare voorbeelden uyt de

aal-oudheid te bewijfen. Men leeft van de La-
cedemoniers, dat, alhoewelze door een goed-
rondfche rauwigheid , niet veel werks van de

konften maakten , nochtans de Schilderkonfl

en Beelden-vorming , in feer grootc waarde
gehouden hebben. Onder de Egyptenaars was
deze konft in foodanigen aanfien , dat felfs de

Magtigfte hare Kinderen die gedurig lieten oef-

Exempeieu fenen. Van gelijken deden ook de Grieken,

b°
e

d

an

oude
C en v°lgens hunne Wet, mogt niemand zig tot

volken zijn het Schilderen begeven , dan die een Vry-ge-
gcagt. booren en van een eerlijk Geflagte was. Soo

mochten ook onder de Romeynen ( wegens
d'aanficnlijkheid diezein de konft zagen) geen

SnjIgeJdf Slaven de Schilderkonft leeren. Binnen The-
Brodders de ben wierd op de Schilders foo nauw agt geno-
Staduyt. men ^ jat

»

er geene mochten binnen de muren
banken, dan die uytftekende Geeften waren,
en een roemruchtigen naam hadden : ja die ge-

ne, welke eenige botte of onverftandige Ta-
fereelen maakten , vervielen in een fware boe-

te, of moeften de Stadt ruimen: want de O-
verheid wilde niet gedoogen dat den eenen
Ezel voor den anderen fou fitten te kladden, en

een edel-geachte konft , met hun befmerde
doeken in 't voet-zand helpen : tot welken ein-

de fy een Verbod lieten uytgaan , dat iemand

,

die
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die de loffelijke Schilderkonft als een rechtfcha"

pen Meefter oeffende , zig niet mogt vermengen
met de luyden van geringe hand-vverken , of

die maar van eenen flaalagtigen geeft waren.

En 't fchijnt dat Plwws uytdeze aanmerking ge-

legentheid genomen heelt , om aldus te bellui-

ten : De Schilderkonft moeft eertijds weleen gantfeh

edele Konft tvefen ,
gemerkt de Koningen en Vorften

der aarde daar mede foo veel op hadden , en met

een /onderlinge begeerte daar na verlangden. Ge-
wiflelijk heeft dit tot voortfetting van die konft

niet weinig te weeg gebragt : want de gunft

der Groote vermag hier ontrent feer veel , ge-

lijk wy in een exempel by Flutarchm feer Ie- Dc licfdc Vin

vend afgefchilderd fïen, daarhy zeid, Dat de groote vorf-

konften ten tijde van den grooten Alexander cü^cn"
dc

dapper hebben toegenomen , vermits de gau- fchwndei om

we Verftanden der groote Meefters voorlagen, toSES wte
dat hun het gunftig oordeel van foodanigen booren-

Vorft niet en fou ontbreken , indien iy flegts

yts konden uytwerken , dat de eere van lijn

gefigt alleen verdienen mogt. Gelijk wy dan
ook verfcheide exempelen vinden , dat felfs

Koningen dikwils met een gantfche ftoet van
hunne begunftigfte Hovelingen , de Oeffen-
plaatfen der Konftenaren met hare tegenwoor-
digheid vereerden. Men fou hier niet te on-
recht mogen by voegen , een menigte van ex-
empelen , die Francifcus Junim in lijn tweede
Boek, op 't negende Kapittel ophaald , daar Degf00MJ
in hy toond den overgrooten Prijs , die voor r»is geeft de

de Werken van deftige Meefters betaald wierdj ïgjSk
't geen de groot-achting van de Schilderkonft f Konft tc

,niet duifterlijkte kennen geeft. Wy mogen ^
niet
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niet wel voorby gaan hier te verhalen , dat ,

Dcmctrius
'wanneer de Stadt Rhodus van den Koning De~

erfchoond metrius belegerd was, die van binnen hem qua-

^thüdï men verfoeken , dat hy doch de Stadt wilde
iye. verfchoonen , om het deftig ftuk Schilderye

dat op de Muren ftond , en van Protogenes ge-
fchilderd was: waar op den konft-beminnen-

den Demetrtus lijn Volk dede aftrekken , zeg-

gende j Ik voer geen Oorlog tegen de Konften.

Veele onder de aanfienlijke Steden plegen ook
feer geerne te laten blijken , dat zy dapper de
oerrening van alle geachte konften voorfton-

den, en fochten te koerieren, waarom fy hare

Stads Poorten met de BeeldnifTen van Minerva

MinavTo? en -Mars niet te veergeefs lieten befchilderen
,

de stads Poor^ als een teeken dat de konften en wetenlchappen

te

n

bed

r

uidcn'^aar gequeekt en gehuisveft wierden , en datze
heeft. geiind waren die met de Wapenen van Mars

te befchermen.

Heel anders is doen de Schilderkonft , als

een vrye kond in eeren gehouden , als nu on- ^

der veele in onfe dagen , want ( niet tegen-

ilaande fy in eenige Rijken , en brave Steden
De

ftd'

ldei> nocn t>locid , en byna tot den hoogften trap

verachting van volmaaktheid gekomen is,) word defelve
ondereen egter by veele , groote verachtinge aangedaan,
Handwerk of o J 'o D n '

Ambagtge- en met andere gemeene Handwerken ot Am-
rekcud. bagten gefteld. Soo datze ook heeft moeten

lijden, dat'er door de kleene kennis diemen
van den aart der konften heeft , en de kleine

eerbiedigheid die men haar toedraagt, van tijd

tot tijd onredelijke Wetten tegen haar zijn in-

geilopen, die onder fchijn van een eigen Bur-

ger-regt , veel brceke-beenen de hand boven

'c hoofd
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't hoofd houd , of liever in haar onwetende
leuyheid ftijven : doende de roem-ruchtige

Sthilderkonit die anderiints vry in haar nature,

en foo vol van hooge ftudien en wetenichap-

pen fteekt, datze alle wijsheid als in een bun-

del famen vervar, als het Handwerk van Sny*

ers en Schoenmakers , onder dwang van een

Gilde ftaan; en men wil dat aan yder en eeSïdfSjJ
ygelijk toepaflèn, felfs ook aan Jonge Difci- "i3rs daar

pelen , oite die nu eerft willen beproeven ofze recht onder

op haar eigen beenen konnen bellaan , en in den f-

en ^ddegè-

eerften opgang van hare fludiën zijn, die door
het reyfenen bctigtigen vanverfcheide aanfien-

lijke Steden wat locken te leeren j onder welke
het fommige gebeurd, datze ergens voor wei-
nige weeken of maanden hun verblijf nemen ,

en voor d'een of d'ander voorftander der kon ft,

een Tafereel op hun verfoek aanfmecren : dat

ook fomtijds gefchied om dat de Inwoonderen
geen vernoegen met hun werken geven : 'e

welk ( indien niet mag gefchieden, maar aan-

itonds door de Oplicnders van foodanige Gil-

den verboden word,) doet volgen, dat daneen
yder zig moet vernoegen met die kreupels die

binnen lijne wallen woonen, uyt oorfaak dat-

z'er daar geen beter hebben : dat felfs tegen

de reden en algemeene Vryheid van een wclge-
fteldc Staats-beltiering fchijnt te ftrijden.

Wy weten wel dat'er in vele fraye Steden onderzie

Verlcheide Gilden zijn , by welke de Inwoon- ncot fakciijk.

deren een byfonder voorrégt genieten :

maar dat heeft by alle verilandige Regeerders
altijd zijn opfigt meeft gehad omtrent de vafte

en neergeictene Burgeren, die onder haar foorn

R een
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En hoedanig

onder de
Schilder-

konft.

een meenigte van eenerley Handwerk of Koop-
handel deden , op dat defelve alfo yder in 't fij-

ne, Tonder onder den anderen te verwarren, in

vryheid mogren bewaard worden > en niet foo

leer op de vrye Konit-oeffening als de Schil-

derkonft is , die felfs uyt liefde en lufl tot ver-

pofinge van een ander Ampt , aan yder vry

ilaat te oeffenen. Beter fou het mogelijk zijn,

indien in dit geval een opentlijke Oeffen-en

Schouw-plaats door de mildadige voorforge

der Achtbare Magiftraaten wierd opgeregt,die
met allerley Konit-ftukken, foo van Taferee-

len, Beelden, Teikeningen en Konft-boeken
vervuld wierd , en een Konft-fchoole wierd op-
gcregt , tot voorfetting en luyfter der alge-

mecne Teikenkunde. Alsdan fouden fulke Ste-

den toeloop krijgen, den yver fou ontvonken,
en de konfl tot op den hoogften top gebragt

en ftaande gehouden worden. Dog men brengt

hier tegen in, dat fonder de Gilden, en bevva-

ringe van haar voor-regten, de Ingeboorne of
Vrye niet aan de koft fouden komen, noch be-

ftaan konnen ; daar op men tot antwoord moet
weten, dat die fchuld niet moet geleid wor-
den, op de gene die van buiten komen, maar
veel eer op de leuyheid of onkunde van de In-

gefetene felfs , welke dikwils niet van hare hand

voor een kundig oog konnen aan den dag bren-

gen , of het word veelmaal van een gemeenen
uytlander befchaamd. Maar indien aan alle

geeft occafie Geeften vryheid gegeven wierd , daar was in 't

<T*qudSn algemeen groote kans om fraye Bafen aan te

en in de Ste- queken , en alfoo noch andere van gemeene Ste-
den te lok- jen in te j fcfccn . want ^t fchijnen immers on-

natuur*

Ofd'In
woonders
fbnder Gil-

den konnen
beihan.

Vrylieid
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natuurlijke wetten, datmen knoeyers en brod-

delaars met byfondere voorrechten wilbefcher-

men, op datze niet 'teeniger tijd van gauwer
of neerltiger overtroffen fouden worden. Voor-

d
,0ude la _

waar heel anders als d'Oude tijden getuigen , ten Piijiea

in welkmen Prijien en Geichcnken plagt op te ^chS
hangen, om die, welke een ander in Kon ft en gen.

Wetenfchappen te boven ging, daar mede te

vereeren. Met welk doen degrootfte Konfte- Watvoordcd
naars in aanfien quamen, en de Leuije wierden fuixinde

opgewekt, of moeiten de kond de fak geven. SfveroSï-

d'üverigheden lieten haar ook weinig gelegen laakte-

wefen, of'er eenige knoeyers minder de konjr.

hanteerden 5 en lchoon fy bleven martelen ,

quamen de groote Mcefters des te meer uyt

te blinken. Het fchiint ook dat de Ingefetenen TrJ
, j n • Voorregten

traag en yverloos worden, om door neeritig-mnkend'in-

heid en ftudie tot de verborgentheid der kon- *°°miei:es

ilen in te booren, wanneerze verfekerd zijn

dat'er geen van buiten mogen inkomen , om
hun ligt te betimmeren. De Landen (zegt den
Schrijver van het Hollands Jntreft^ ) konnen niet

wel varen , dan met die gene zvelke beft roeijen.

Wy weten wel datmen de Wetten moet vin-

den , en niet felfs maken ; en dat wy {laven van
de Wetten moeten worden, op dat wy fouden

vryzijn: maar men moet ook weten, dat, de-
f ,

wijl de Wetten aan niemand als aan de Men- heidin 't ge-

ienen worden gegeven, datze dan ook by ge- vend" Wct*

volg menfchelijk, na de ware redelijkheid, en
Bouwing der Wetenfchappen en Konften, waar
door de menfchelijke gemeenfehap bevorderd
word , gerigt moet wefen •, een voorbeeld ne-

mende van andere Volken , Steden , en erva-

B 2 renc
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volftde

natuur.

Uit de rege-

len van de

natuur zyn

de regelen

in de Konflen

gevonden.

Ri kheid

der natuur.
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rene Overheden, en aanmerken hoe het hen
gelukt is 3 maar blijven niet lbo itipt hangen
aan gewoonten, Privilegiën, en andere, die

door d'onwetentheid der tijden (als mifichien

de konften begonnen te vervallen,) zijn inge-

voerd, om die als een ftrenge beul en konit-

moorder te doen heerfchen.

Maar op dat \vy tot het gene aireede gezeid

is , noch yts mogten toevoegen , dat tot een

verftandehjke grootachting van de Schilder-

konll kan dienen , moetmen aanmerken datze

een volftrekte navolglter is van de volmaakte

natuur, aan welke iy lbo feer is valt gefcha-

keld, datze van den anderen niet mag gefchei-

den worden. En gelijk als God in alle de ge-

fchapen dingen Wiskunltigc Wetten heeft

geleid, volgens welke tic natuur, als na fekere

regelen , hare werken voortbrengt , onderhoud ,

en wederom doet vergaan > foo heeft de goed-
heid van die felven Schepper, den Menfch
met een foodanige vernuft begaaft, dat hy zig

felven fekere regelen heeft uytgevonden, om
de natuur in veelen na te bootzenj want men
bemerkt dat het gene niet na gewiflb orden

gedaan word, feer ydel voor den dag komt,
en geen vermogen heeft , om een geoeffende

ooge als yts natuurlijks te behagen. De na-

tuur is onnafpeurlijk rijk in menigcrley van y-

der foort voort te brengen , waar van wy een

Exempel hebben aan lbo veel duifend Men-
fchen, Dieren, en GewalTen : die , alhoewel

fy van een gellachte zijn , echters malkander

niet juift gclijkftaltig zijn: hier in kandekonft

gezeid worden defelve volmaaktheid te befit-

ten>
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ten , voor foo veel fy in 't navolgen foo meni- naarde

gerley vorm alsze wil, voortbrengt. Ja fy kan Voj«t.

ini

dingen voortbrengen die de natuur onmogelijk

ichijnen, ten opfigt van dingen die wy noyt °ok hü]ten

foodanig van de natuur hebben fien ter Wee- io^dcfna-

reld komen. Doch dewiile de kdnft haar oor- tuul -

fpronk heeft genomen uyt de natuur , en de
natuur niet uyt de konft, maaralleen van Godt
op een onverftanelijke wijfe, alfoo in een ge-

durige orden gelteïd is,en onderhoudt n wordj
moetmen aanmerken, dat alle 'tgene de konft

boven de natuur doet, eeen macht, maar een „, , .

\
ö

. . Wat buiten

onvermogen isj om dat de natuur niet onna- natuurlijk is

tuurlijks natuurlijk -, dat is ftrijdig met haar lsWanftaltig

felven, voortbrengt ; of 't werd ook voor een

wan-geftalte gehouden : derhalven moetmen
weten , dat alles wat boven den algemeenen

loop der nature door de komt gemaakt word,
•

l
• n tv t /i • • Inventven

niet nieuw van geilagt is, maar Moniters zijn, buiten de na»

die de natuur niet erkend ; en alles met ftuk- tuur ' z
,

i
'!

1

... i-ij > r met "i'kkciï
ken en brokken van haar is ontleend en t ia-enbrokken 5

men gevoegr. Wijlt ons foodanigen vremden
J^J |j

aar0flt "

gril, door de Schiïdcrkonft geinventeerd, als

gy wilt, men fal u feer haaft konnen toonen ,

waar de deelen , uyt welk het is t' faam ge-

fet, gefloten of ontleend zijn. Wie fou niet

konnen fien , uyt wat deelen een vliegend

Paard , of de Phin.xfen , en diergelijke , ge-

vormdzijn? Hier uyt blij kt dan, dathetfpreek-

>voord, Dat ts Schilderagtig, (wanneer wy yets

aardigs in 't natuurlijk leven befchouwen , ) 'tWoord>

qualijk gebruikt en opgenomen word, even als ^(Ju"
8*'8

of de Schepfelen maar ten naaflen by , foo Gee- gebwike,

ftigj Cierlijk enPlaifant, als de Gefchilderde

B 3
dingen
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dingen waren , dat een groote millag is j ten

ware men het foo wilde nemen, Dat is Schil-

deragtig, (te weten) waardig om zijn plaifan-

tie, aardige verkieiinge , en grootsheid Ge-
icjbiilderd te worden. Want anderfints geno-

men \ föu de Schilderye het Principaal , en de

volmaakte natuur, flegts een Kopy zij n 3 ge-

lijk de Vol-geeftigen Heer Konftantw Hnygens^

in fijn Oogen-Troost met deze Veericn

aardig wederfpreekt.

VanTïnygcns jyat $ m*

ons metmn leeren:

I-wee drogen %Mft niet eens, twee eyren , twee

feeren
,

1'wee aangejigten min. De trotse mogentheid

Van d'eerjle Schepper blijkt in 't eeuwig onder-

fcheid

Van al dat %vas en is , en worden fal na defen ;

En is V laatdunken van een Menfch foo hoog ge-

refen,

Dat Menfchen konnen 9
daartoe God, in allen

fchijn

Niet Konjtenaars genoeg , niet Scheppers wilde

r^ijn?

Sut hoe verr V foete Volk in defe blindheid

dwalen:

Gaat met haar •wand.elcn^ door Boomen^ Berg

en Dalen ,

Dat\(, /eggen** •> een de/igt dat Schilderachtig

Jlaat9

\k Kan '/ niet onfchuldigen , V is dertcltjcs ge-

praat :

My dunkt Jy feggen , God maakt kunftigc Kopyen

Van ons oorfpronküjk , -en mag "Mg wel ver-

blyen In
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In *t Meefterlijk Patroon , alwaar 't van onfe

hand
,

Ten kon niet fchoonder TJi'yn , in Zee en Locbt en

Land. &c.

't Is ook niet onwaarfchijnelijk, ofde Beeld- schiider-

houwerye en Giet-kunft heeft gelegentheid w°k?*i3ëre

genomen om over de Schilderkonft jaloers konften tot

te zijn, flende datze door haar groot ver-
'
a oc" " *

mogen alles dede , en daarom in groot aan-

fien quam, gemerkt fy hare werken met eigen

en natuurlijke Verwen leer levendig te voor-

schijn brengt. Niet-te-min hebben de Beeld-

vormers dikwils getracht hun boven de Schil-

derkonft te verheffen, waar toe onder de Voor-
ftanders van beyde dikwils is getwift-redend ,

wiens haan in dezen behoorde boven te kraijen?

de Beeldhouwers gaven voor, dat de Schilder- W3tdeBee]d.

konft maar waanfehiinig of toonfehiinis; was ^ou»«sby

overmits fy aanmerkten, dat de dingen in eentovende

Tafereel alleen , fchenen te wTefcn , maar in schudetkonft

waarheid niet en waren 3 en dat in tegendeel de
s "ë

dingen in de Beeld-houwery , waarlijk, uyt-

wendig verheven, bevattelijk en taftelijk wa-
ren, foo in haar lengte als breedte en dikte. BceIdhou.

Doch om defe queftie effen te maken, en inVvers wed«-

gelijk te fpreeken, moetmen onderfcheid ma-
pro en

ken , tuffchen 't gene de natuur ontrent een

faak verfchaft , en tuffchen 't geen alleen, en

enkel door de konft word voort gebragt. Dus
falm en ligtelijk bevatten, dat alles wat de Beeld-

houwerye, in 't voortbrengen van haar konft in

Lichamelijke omvattinge en taftelijkheid, bo-

ven de Schilderkonft bezit, fy dat niet verkrijgt

B 4 door
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door yts dat in de konft leid, maar door de Ra-?

ture van de ftoffe op welke den Wcrkmccllef
ïijn konit oeffehd j aangefien een Boom , Blok
of Steen, dcfe taftelijkheid , foo wel heefteer
den Konltenaar daar een Beytel heeft aangeleid,

als wanneer hy zig daar op al dapper heeft uy t-

geilooft.

HoecUnïg dit Twee van óeCc Konft-oeffenaars hier over

-nen'biSden
eens m tw^ lijnde , vonden cindeling geraden,

Lncergeieid. omin 't bywefen van goede Mannen, yedereen
flak werks voor den dag te brengen , en fou-

den 't Oordeel van welke het konftigitc was,
aan een Blindeman Hellen, op dat hy immers
onpartijdig mogt zijn* 't geen den Beeldhou-
wer wel geviel, meenende den Schilder hier

door een voordeel af te Hen. De werken voor-

den dag gebragt zijnde , fielden yder 't fijne

voor 5 den Blinden wierd vooreerft aan 't Beeld

van den Beeldhouwer gebragt , betaftende het

fclve over al, van 't hooft tot de voeten, noe-

mende t'elkensdat deel welk hy gevoelde, leg-

gende, die hand is waarlijk natuurelijk als een

hand gemaakt, ik voel niet dat'er eenig lit oi'

gedeelte aan ontbreekt , en bemerke waar ik

taft , een volkomen Beeld. Doen leide men
hem aan het Tafereel op 't welk een diergelijk

Beeld gefchilderd wasj den Blinden dat betaf-

tende, zeide wat is dit? ik voel hier niets dan
een platte grond, waar ben ik met mijn hand>

d'Omllaanders zeiden, daarzijtgy aan 't hoofd,
daar voeld gy nu de neus , nu de cogen, dat

u de Barft, en diergelijkej waar op den blin-

den met verwondering uytvoer > kund gy een

vond hcoidj een verheven neus, holle oogkui-

len a
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ïen, en lofl'e handen fien, terplaatze daar ikze

niet voelen kan, foo moet dit wel een verwon-

derens-waardig Konft-ftük boven 't andere we-
fen. Met welk opregt oordeel des Blinden,

het verfchil ge-effend was , en de Schilder-

konft den lof behield.

Men fou hier ook tot voordeel van de Schilder-

konft konnen bydoen, datze zig veel algemee-

ner tot het navolgen van alle natuurlijke din-

gen uytftrekt dan de Beelden-vorm ing,, infon-

derheid door de Verwen en eyge Koleuren 3

foo dacmen leggen mag datze alles verrichten

l<an: Ta datze levende Tafereelen foude kon- c ,.M .

nen te voorlcnijn brengen, by aldien de Zie^ iou levende

ïen ook fienlijk voorwerpfelen voor de oogen j^f^JJfn
waren. Maar dan fondmen het Schilderen een dezicienik-

icheppende natuur konnen noemen , die haar !!erpt{knwa-

nu met den naam van een uytnemende Konft ren -

en algemcene Moeder van veel andere, moeE
te vreden houden.

Wy noemenze algemeen om datze waarlijk waarom men

algemeen is, en dat foo weltenopiïgt van haar^fta^e-"
vermogen, als ten opfigt van haar algemeene»lccuno

"
cmd '

nuttigheid ontrent het ganfche Menfchdom.
Men Kan geen denkbeeld van foodanige krij-

gen , welke de noodfaak van de Teikcnkunde
ontkennen fal ; gemerkt Tonder haar de In- süHe*ooft

woonderen der Aarde in een dikke Nevel van Mcnidom»

onwetentheid fouden zitten. Laat de Tegen-
fprekers dcCc Konft foo verre werpen als fy wil-

len, wy bemerken felfs terwijl wy dit Schrij-

ven , dat de Letter-making van de Schilderkonft

ontleend is. By d'Oude Volken pleegtmen de
Woorden niet door Syllaben van Letteren als

B f nu
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schrijfkonft
nu ter tijd temaken , maar door fekerc Afbceld-

andeschii- fels , welker beduidingc door 't gebruik ver-

koinft?g. ftaan en onderhouden wierd. Onder defe fchij-

nen de Egyptenaars wel de eerfte geweeft te

zijn , die door de Beeldniflen van verfcheide

Dieren en Snaakfe Grillen, hare meeninge heb-

ben uytgedrukt ; gelijk'er ook van haar veel

hoed*ni

=1 groote en hoog-opgeregte Steenen en Spitfen

met dusdanige Hieroglyphifche Beeld-letteren

zijn gemaakt , waar van by Athanajïus Kirchems

in fijn Oedïfm Egjyuacus, ( dat foo veel als

Egyptifcken Raatfcl-beduydcr zeit,) verfchcidene

atgeteekend en uvtgelêid te vinden zijn. Ja 't

gene te verwonderen is , de Japonefers , Chmefen^

ende die van Korea, (alhoewel onderfcheiden

in ipraak, die d'een den anderen niet kan ver-

ftaan, wanneer iy tot elkander fpreken,) we-
ten in hare Brieven foodnnigen Schrift van Man-
nekens, Beeftjens, en Krulletjens te maken,
datze elkander daar in volkomen konnen ver-

schaapwag- ftaan. In Sina verfcheeld felfs de Taal van de

nTkkeiTwor- eene Provincie veel van d'andere, nochtans le-

B
en

id!°

oc ênlc a^e cen en defclvc Boeken en Karakters,

vwftaan. En om de bewijfen niet van vremde Volken te

ontleenen, behoefdmen maar achtte geven op
de Boere-en Schaap-vvagters Almanakken.

Hier op hebben ook ongetwijffeld de Re-
geerders van 't Roomfch gebied geilen , foo

wanneer fy goed vonden dat Q. Pedius ( die ftom

cmp°"
tX

' geboren was) de Schilderkunde foudeleeren,

ten einde hy hem ( als 't nood foude doen ,

)

door de Teikenkonft aan andere foude doen

verftaan.

Soo mat ook aan te merken dat zig de Schil-

derkonli

Schoon Ex-
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dcrkonft tot veele dingen uytftrektj en (elfs de
^onft noo

aldernauwkeurigfteNatuur-befchrijvers noodig dïg aan de

word: en wy fien hoe dikwils de Leer-Mee-'JS^
fiers die moeten te hulp roepen, en hoeze om
de Natuur der dingen te befchrijven , zijn ge-

dwongen tot de afteikening van Menfchen ,

Vogelen, Viflchen , en kruipende Gedierten

te komen : want als haar geleerde Pen alles heeft

uytgefeid, foo beroepen fy zig eindelingop de

Schilderyen. Plinius getuigt al van fijnen tijd,

dat de Medicijns gewoon waren , foo ontrent

het Lede-fnijden als in het Kruid-kennen, de

gedeelten der Lichamen , en d'afbeelding der

Kruiden, in hare Boeken af te malen.

De Bouw-meefters , zegt Vttrtwms , moeten JoJw^w».
fecr wel in de Teikenkunde ervaren wefen-, op fters.

dat fy. de hoedanigheid van haar voorgenomen
Werk, met al deffelfs omilag en Ornamenten
te gennaklijker in een Vertoog-fchets , fouden

konnen voorliellen,

De Land-meeters , Weereld-befchrijvers , en £"/£-
Sterre-Konflenaars, hebben van ouds-her door fchrijveis

de Teikenkunde alles geeftig weten afte beel- J^"
1""

den. Laüanüus getuigt van Archimedes, dat naars.

hy de heele Weereld in 't holle Koper af-ge-

beeld, en de Gefternten daar in gefchilderd

had. Dus fietmen ook dat de Land-befchrij-

vers de Weereld niet als in een afgeteikende

Kaart konnen betoonen : Ja het fchijnd de Be-

reisde een fonderling vermaak , wanneerze in

hare vertellingen , felfs voor d'oogcn van de

Toehoorders , eenige Schetzen van hare Voya-
gie mogen maken. Een Krijgs-Overfle kan Aandc KrjjgJ

hem in het aftrekken van Bolwerken , Batte- overfte.

ryen,
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A«n de Hi-

florie-

fchtijvers.

Waarom de
Romeynen
voorname
Manuen
Jietcn tiyt-

fchilderen.

Dit ook by
veel andere

gemeen is

gewceft.

Afgoden-
dienft hier

door vccl-

ïtgt in ge-

komen.

ryen, Veilingen, en andere Leger-metinge

,

niet als door de Teikenkonft behelpen , fijn

Leger in bequame Quartieren , Benden , en

Slag-ordens af tefchetfen, en alfoo aanwijfen

hoedanig hy het 't felve wilgeformeert hebben 5

dat al van ouds onder de Helden is in oeffe-

ning geweeft
,

gelijk ons Virgilius te verftaan

geeft, als hy zegt, dat *ALneas de gamfche Be-

legering van Troyen met een Rijsken in 't Zand
ontwierp.

De Hillorie-bdchrijvers, wanneerzcde Da-
den der groote mannen befchrevcn, plagten al

van Ouds , even als men ten huidigen dage

doet, de Beeldnitlen der felve daar by te voe-

gen, op dat de gedachteniffe van de braaffte

Mannen , door den arbeid der Konilenaren in

het befchouwen van hare gedaante, foude ver-

lengt worden.

Hier in hebben de Romeinen feer vlijtig ge-

weeft, datze de Voorname Perfonaadjen lieten

Konterfeiten , teneinde fy namaals de Nako-
melingen altijd foudenkonnen toonen wie hare

Voor-Ouderen en Vrienden waaren geweeft,

op datze uyt aanfien van de felve, en 't goed

gerugte van haar leven, mogten aangefet wor-
den, om derfelver Voetftappen na te volgen :

welke gebruiken der Afbeeldingen der Vei-

ftorvene, men ookby verfcheiden andere Vol-

ken fchijnd gehad te hebben. En is feer wel te

vermoeden , datmen daar door tot den Afgo-

den-dienft is gekomen, en de Beeldniflèn der

Overledene in de Tempelen gebragt, ge-eerd,

en Feeil-dagen toegewijd -heeft j gelijk wy
daar vanin 't Boek der Wijsheid aan het 14 dc

Kapittel
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Kapittel dit Exempel lefen : Want eenen Va-

„der, door ontijdige rouwe over fijnen Sone,

„die hem haaftelijk was afgehaald, uytgeteerd

„zijnde, maakte een beeld -, en de Menfche

„die dood was, eerd hy nu als een God, en

„ordineerden den gene die onder fijn Gebied

„waren, Gods-dienHigheden en Offerhanden

,, te plegen, 6yc. En aan het 18 de vers wijft

hy ons aan , dat de voortfettinge van de Afgo-

derye, door de Konitenaars groot deels is te

weeg gebragt : zeggende; Ende de Eergie-
Ho

„righeid des Konitenaars heeit ook de onwe- voort ge-,

„tende aangedreven, tot voortfettinge van Iet'

,,den Dienft der Beelden : want defe miifchie.n

„willende den Prinfe behagen, heeft fijn befte

„gedaan om door fijn konft de gelijkheid op
,,'tfchoonit uyt te drukken ; en het gemeene
„Volk door de aangenaamheid des Werks aan-

gelokt zijnde, hield dien voor God, welke

„ een weinig tijds te vooren als een Menfch was
„ge-eerd geworden, watdeSchii-

Soo vercierdmen ook noch, als voor heen, der
)
en on-

de Gefchiedenis- Boeken, met de Af-beeldin- vatt?n van

c*

sendcrvoornaamfteHiftorien, omdatdeSchil-^'s^nicde*
*? .... n j nis uoen.
deryen een groote verngtinge aan het verltand

geven, om den inhoud van een Hiftone beter

te bevatten. In foodanigen fin verheft S r
- Ba-

JiliHs de Mogenthcid der Schilderkonft, boven sduidcrkonft

de kragt fijner welfpreekendheid, foo wanneeffoJ^deSek.
hy haar te hulpe roept , om het Martel-lijden fprekenhea

van Baarlam op het volmaakfte af te beelden, 2
'

waar toe hy aldus uytbarft : ö Gy doorluch-

„ tige Schilders, die de voortreffelijke Daden

M der onwinbïe Kampioenen af-beelded ? t'Sa,

«ft»
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„ fta nu op , en Verheerlijkt door uw konfl 't ver-»

5, minkte Beeld des Opper-Heers! verligt door

„de geleerde koleuren uwer Wijsheid , devro-

„ me Daden des gekroonden Helds , die ik al te

„duifterlijk met mijn Reden afgemaaid hebbe

j

„ik ga mijnes weegs, en ben van u overwon-
„nen in de kloeke Daden des Martelaars , en ik

„ verheuge my daar in : want ik fïe de Handen
„omtrent het Vuur, en den gantfchen Strijd,

„ met t' faamen den grooten vVorflelaar, in u
• „Beeld veel Netter en bequamer, dan 't mijne

„ Afgefchilderd , &c.

schiidciyen Hierom plegen ook felfs de Philofophen ha-
ficniijkcier- re Difcipelen door af-beeldingeu, en Schilde-

ryen van Deugden en Ondeugden, in de Ze-
de-kunfl te onderwijfen , gelijkmen by D.
Laerüus, in 't Ieven van Menedemus , en ande-

re iien kan.

d'Uytieggers De Uytleggers van de Heylige Bijbelfchrif-

fcfienne- ten felfs , nemen de Teikenkunil te baat , lbo
de schilder- wanneer fy tot verftand der Oude Ceremoniën,

aat.

^en Tabernakel , den Tempel , Cherubinen

,

Priefterlijke kleederen,en andere Ornamenten
van den Godsdienft, duidelijk willen voor oo-

gen Hellen. Waar uyt by gevolg blijkt, hoe
noodig de Profeilbren en Geleerde Mannen,
ook dienden in de Tcikenkunde, Bouwkunde,
en Perfpektijf ervaren te wefen, ten einde fy

in 't befchrijven eeniger, foo Schriftuurlijke,

Sr?/
6

ais Matheraatifche, en Philofophifche , dingen,
Mannen de niet door den bril van een ander, maar door

moeden vèV haar eigen Oogen ziende , hunne werken door
ftjan. eygen-geoeffend verftand fouden uyt-voeren*

En foo doende fouden fy hare bedenkingen en

nieuw*
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nieuw gevonden dingen nader konnen uytdruk"

ken, en verhoeden dat'er niet foo veel onkun-

dige afbeeldzcls ter Wereld quamen.

Men bevind ook dagelijks , dat door deze

konft, met geheele Prmt-boeken, alle de Hi-

ilorien van den gantfchen Bybel , felfs aan de

jonge Kinderen verikanelijk worden gemaakt.

Ja wy fouden ook noch vorder konnen toonen,

dat hare hulpe tot de aldergeringfte Handwer-
ken van nooden zyn , Tonder nochtans van de

Beeldhouwers, Gietkundigers, Silverfmeden,

Glasfchrijvers en diergelijke , die buiten alle

bedenken , de Teikenkonlt als haar rechter-

hand beficten moeten, eenig gewag te maken.
Maar laat ons eens fien wat nuttigheid de

DeSch
-

ld

Schilderkonit.,door haare Werken, op de ge- en hebben

dagten en gemoederen der Menfchen konnen
kSjL

11

^ ^^^

te weeg brengen. Hier van hebben wy een gemoederen

aardig Proefjen by Vtrgilius , daar hy Eneas fcjej?"
1
"

(alshy na veel omiükkclens, de gantfche Tro-
jaanfche Oorlog, in den Tempel binnen Kartha-
go afgefchilderd zag,) zig zelfs overdenkende,

fijn gemoed aldus doet uytitorten : O ! Acbates^

„ wat Plaats , wat Land fchap is'er op den gant-

,, fen Aardbodem niet vervuld met de Faam van
„ons verdriet? Zie hier is Pnamus j aanfehouw

„ hier de belooning van 'tgeneprijflelijk is, de
„elendigheid der fterfiijke Menfchen word
„hier met ware klachten befchreid. Vreeft

„ niet , de Faam is onfe behoudeiiTen , enz.

„ Soo fpreekende bevochtigde hy fijn aangefigt

„met overvloeyende Tranen.
Soodanigen kragt had ook de Schildery van

den Grooten Alexander , op het gemoet van

JtiliHi
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JhIim Cdifar , wanneer hy dien te Gades 'm den
Tempel van Herhdes aanlag, dat hy aldus met
een luchtende llemme uytbarlle , en zeide

:

Wat is'et doch dat ik gedaan hebbe^ in vergelijking

van de Daden Alexanders ? enz.. Van gelijken

zag Kaffander ook eens de Beeldtenis van den
Grooten Alexander binnen Delpbos , van welk
hem noch in geheugen was , leer mishandeld
te zijn, 't geen Kaffander foo dapperen Schrik

door al de leden joeg , dat hy als voor Dood
ter aarden viel.

Sbeeiïin*
^e Schilderyen hebben ook kragt op de In-

deimcr^fhen beeldingen der Menfchen , die door het aan-

fien, hare werking ons Teer diep kan indruk-

ken. De Ouden hebben met een (onderlinge

opmerking, haar Zin-lpeeling hier ontrent ge-

oefFend, infonderheid, om door ichoone Beel-

den, en welgemaakte Schilderyen, de natuur

in de generatie der Menfchen te hulp te ko-

men 5 dat ook ontrent de Dieren wel ge-oef-*

fend wierd. Waar van wy een Exempel heb-

ben in 't Boek der Schepping, aan het 3ofte Ka-
pittel, daar jakob roeden van Populieren hout,

Hafelaar en Kaftanien nam, en lcheldedicmet

witte ftriemen, leggende defelvc in den drink-

bak, daar de Lammer-kudde haren dorlt quam
lellen, ter tijde als fy togtig was : waar door

het is gefchied, dat de Kudde door 't tuften-

komend middel van de geftriemde Roeden in

hare bakken te zien, gefprenkelde, en geplek-

te Lammeren heeft voortgebragt.

Drormidd:i Men leeft van die van Lacedemonien, datze

van schilde- feer groote vlijd hebben aangewend om fchoo-
iycB t&po.

oe Kincjeren voort te teclcn , en datzc onder

alle
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alle middelen geen bequamer konden uytvin- nc kinderêfl

den, dan eenige ichoone Beeldniflen van A-
gctee

folio , Caftör en Pollux ^ Nigeus, Hyacintus en

den ichoonen Narcijfus , hare fwangeré Vrou-
wen van 't begin harer ontfangeniife gedurig

voor oogen te (tellen. Kameranus verhaald dat

Perjina, een Swarte, enKoninginne van Moö-
renland , door middel van een blank gefchil-

derde Vrouw die by haar Leger-ftede hing

,

een fchoon wit Kind baarde. In 't tegendeel

had feker Vrouw een Schildery van een Moor
in haar liaan-kamer hangen, die door 'taan-

den van de lelvc een jong Moortje ter weereld

bragt, Dat Schildery;

Soo moede Hippokrates ook eens een befclnil-
rj

n

n|c
°

u

e

g^^
digde Vrouw vry-pleyten , die van haren ja-

loerflen Man verdacht wierd gehouden , om
datze een Kind hadde voortgebragt dat den
Vader niet geleek : vertoonende een Schilde-

ry omtrent haar Bed-leger, na welke het kind
op 't alderjuyfte quam te gelijken.

Men kan de Schilderyen ook veel goede lee-

ringen toefch rijven , dieze ook felfs aan de

Ch riftenen konnen geven j gelijk het al van o-

ver lang onder de verfchillende Kerken-Leer-
raars in verfchil geweeftis, of die in de Chrif-

ten-tempelen niet mogen gebruikt worden als

Boeken der Leeken ? Ten anderen , ofniet en volgt, ?
f
™f"a

ie lti

loo wanneer men itcld , dat quade Schilderyen tempelen

konnen Ontftigten^ dat als dan de goede, Stig-
m3gftelIen '

tige , Kriftelijke en Zedelijke Leeringen ge-

ven konnen? Ten derden, of de goede gedag-
ten die ons door het befchouwen van een ge-

fehilderde Schriftuurlijke Hiftorie , ofHeyligc

G Ver-
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Vertooning worden ingeworpen , van een goed
Chriflen, met ftigtelijke Meditatien niet mag
opgevolgt worden, en profijt daar mede doen}
dan of men die foo wel als ergerlijke en quaad-

Bcdenkingcn
verlokkende denk-beelden moet tegen gaan,

daar over, en uyt de gedachten bannen. Ten vierden
,

of'er wel foo grooten onderfchied is, (alsfom-

mige meenen ) tuflchen de denk-beelden die

wy in het lefen van een faake felfs bevatten , en
maken konnen, en tuflchen de afgefchilderde

Beeldteniflèn die wy in een Tafereel befchou-

wen? dan of het felve alleens is hoe die tot ons

inkomen } wel te verftaan fulke dingen van wel-

ke men geen uytdruklijk verbod heeft? Doch
over al fulke zin-fpeelige queftien , agten wy

Nietopgc- onnoodig ons gevoelen te openbaren , op dat
loitomreden ,, ° ,

° ,, ,
r ' r

wy d een noch d ander partye mogten tegen

vallen, maar yder fijn vryheid liever daar van

behouden laten.

geÜdieinbê- Maar alfoo wy hier vooren nietfonder reden
weging fchij- gezeid hebben , dat het vermogen der Schilder-

en verbéci- kontf: algemeen is, om alles, behalven levende
dc,K Zielen , in de Beelden voort te brengen, heb-

ben fommige evenwel in twijffel getrokken ,

of men ook wel levenloofe dingen, die in haar

beweging zijn , kan uytbeelden ? 't geen wy
( fchoon by weynige in agt genomen , ) hier

rond uyt van Ja willen ftaande houden} want
niemand fal konnen tegenfpreken , dat de

de Konll: de natuure in allen navolgt , voorna-

„, JU mentliik in het gene welke in een verblijf van
Wordbcwc- .. .

J P ,
, r ,

J
,

fen. tijd , met na-denken kan gelien worden, c

Welk foo zijnde, kan niemand tegen-fpreken,

of het fnel omloopend Rad van een Spinne-

wiel,
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f

wiel, ofteytsdiergelijks, vanonsgefien zijndej

lal een andere gedaante aannemen als het heeft

wanneer 'tffcil ilaat j invoegen dat het Draijen-

de , gantfch onfeker , en twijffelachtig van Tey-
kenningin alle fijn leden fchijnd, en dat alle de

gedrayde randekens van de fport-houten in flau-

we en rond-gaande girkels veranderen : het

welk , foo wanneer 't van een goed Schilder

fb'o juift word nagevolgt, ook natuurlijck fal

fchijnen te draijen, waar door dan den miflag

van veele openbaar word , foo wanneer fy een Tai
"
vede

loopend en een ftilftaande wiel, op een en de oncJeckt -

felve wijfe vertooncn. En zulx moet in veele

voorvallen waargenomen worden > ja felfs ook
in Beelden diezig bewegen, loopen , fpringen,

gaan, torflen en alles doen wat een levend dier

doen kan j waar van in de Menfch-kunde bree-

delijk gefproken is. Doch eer wy hier af-

fcheiden, moetenwe noch ytstot een exempel (Hctóngedk

by brengen, hoedanig de Schilderyen konnen
ff!f*

s <M

ftichten , ofontdichten. Cedrenus een oud Kerk- hebbenJSc-

lijk Hiftory-fchrijver , verhaald onder andere vcn -

fraye voorbeelden , dat Bogaris , een Vorft der

Bulgaren, eens aan een Schilder belaft hadde,
de Wandel-fale van fijn Paleis , rondom met
allerley yflelijke gedrogten, en wreedc Mon-
fiers te vertoonenj den Schilder, die en Chrif-

ten was, fijn kans hier fchoon fiende, om de
konft als een Chriften-Leeraar te doen dienen,

fchilderde voor eerft en al, het laatfte Oordeel,

vertoonende de Zalige in den Hemel; maar on-

der aan hadde hy een brande Helle gemaakt,
vol van affchuwelijcke Duivelen, die de ver-

doemde op menigerley wyze mishandelden.

C 2, Bogaris
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een schilde- Bogaris dit Tafereel fïcnde , wilde fluks den

g^^ uytleg hebben, en als den Schilder hem alles

wouien.
a

verftandelijk hadde beduid , isdenHeidenfchen
Vorft daar over foo verfchrikt geworden, dat

hy door yts meer als kragtige reden, beweegt
en aangelet wierd het Heydendom te verlaten,

hem doende Doopen , en nam het Chriften-
venchting Geloof aan. Uyt defe en diergeliike voorbeel-
van net mis- « o j

huikder den kan dan ook ligtelijk afgenomen worden ,
schüderkonft^Qg

gant fch ongeoorloft en ichandelijk het is,

de achtbaarheid van foodanigen heerlijken konit

aan de dicnilbaarheid van allerley fchandelijk-

heden te verhangen, en alibode konft tot aan-

ftoking van ondeugden te Hellen > even als eer-

tijds de ontuchtige Heidenen deden , die de
Konftenaars daarom alleen in aaniien hielden,

om datze hunne Drink-vaten , en Bacchus-

Misbrmk de- kroefen , (daarze doch wonder veel mede op
f« konft on- hadden) met allerlei geyle en onkuiiTe Beel-

nca geineen, den wiftcn te graveren en te befchilderen -, Ge-

lijk als ofden Vrank, zegt Plinius, met fmaaks

genoeg hebben fon , ten ivare datmenue malkander in

Bordeel-bekers toedronk. Soo fietmen ook dat

te dier tijd veel Konftenaars de toomeloofe

wulpsheid der Heidenen hebben opgevolgt
,

en foo verre zijn vervallen, dat eenen Dedalns

ten believe van de rafende Pajïphe, een houte

Koe beftond te fnijden , op dat fy hare Beefte-

lijke lullen daar door lbude konnen opvolgen :

ten miniten hebben de Poëten dit, uyt dier-

gelijke erfgerugten, alfoo verfierd.

schandelijke Maar gemerkt dit van de befcheidenfte Hei-

nwSvèSu"^encQ5 ŝ m ^e Heidenen is berifpelijk gc-
denoffeei weeft, betaamt het veel min een wijs Konite-

naar,
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naar, eenigc fondige feiten , eri, fchandaleufe bcfcheiJen

Vei tooningen al te bot , naakt, en ergerlijk ^"n

tevi

voor te ftellen, ofte affchrikkelijke dingen te

vervaarlijk af te beelden. Hier op {iet de Poè't

HoratiuS) als hy in fijn Boek van de Dichtkunft

de Toneel-fpeelders defe lefle geeft, (die aan

de Schilder-konft ook leer wel kan toegepaft

worden) zeggende, Dat het ganfeh onbetamelijk

is , dat Adedéa in bet bjwefen van al het omgaande

Volk haar Kinderen den hals afföijd , &c . Voegt
hier by, dat het ook onder de Chriftenen niet

behoorde te gefchieden, dat door haar eenige

Goddelijke dingen te nauw bepaald en afge-

beeld worden j infonderheid van welk men geen

gedaante fien noch regt bevatten kan , noch
veel min eenige Schriftuurlijke dingen met GecnHciH
voordagt , befpottelijk voordellen ; vermen- dingen mee

gende Heilige Hiltorien met Heidenfe Grou- mengen!""

welen: invoegen het óen Chriftenen niet ge-

noeg moet weien , yts gceftigs en konftigs te

konnen uytvoeren, maar yder konft moet ook
na de Deugd enbetamelijkheid afgemeten wor-
den : op dat het niemand en ga gelijk het Theo-

pompvs , een Schilder van Konftantinopelen ,„
* j-i-i • j Ti r ' Regtvaardigc
regtvaardighjk verging, doe hy als een pro- fh-affe aan

faan menfeh, onfen Heere Chrifius y
in de ge- Jv

h

t

e

g

°

e

p
v3S

daante van eenen afgodifchen Jupiter , had af-

gebeeld ; want fijn hand , zegt Sigonius , met
welk hy het lafterlijk Pengeel gevoerd had

,

verdorde in weinig dagen daar na.

Meer lullen wy tot defe doffe niet ophalen >

maar befluiten dit Kapittel met de woorden van
den Geleerden Jptmus, daar hy een verftandig

Konftenaars onder de volgende woordje be-

C 3
'

fchrijft.
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fchrijft. Een Eerlijk Werh-meejler, zeyd hy, bc

vaiieeneedijk^
00^^ altijd goede achting daar op te nemen, dat

Konftenaar. hy d'aanjienlijkheid vanfijnen Naam , door het op-

volgen van dertelmoedige boeveryen in Jijn Schilde-

ryen te vertoonen , niet en kome te verüefen. Voegt
'er by, dat hy zig nok verftoute als een onre-
delijken hond in fpot van Heilige dingen te-

gen den Hemel te blaffen. Ofte (zegt den fel-

ven Junius ) dat hy door Jïjn vuile Konjl-jlukken

de Lodderjiehe van geile Venus-jankers niet als een

onbeteugeld Paard aan 's Hollen hetye , &c.

II. Hoofdstuk.

Tot hier toe gefproken hebbende van den
Oorfprong,. achtbaarheid, en nuttigheid

der Schilderkonlt, komen vvy tot de eerfte aan-

leiding defer konft; die foo wel uyt de aange-

booren natuur als door de Konft-wetten felve

verkregen word. Want even gelijk het al van

ouds onder de wijfen is aangemerkt , dat die

dingen doorgaans wel gelukken, tot welk ons

de natuur felfs aanleid : en dat in tegendeel die

dingen gemeenelijk qualijk flaan , van welkmen
een natuurlijke af-keer heeft : Soo magmen

de°Mtuurtot ook met regt feggen , dat het onmogelijk is

wnèenKonft
tot ^e Schilderkonft te komen, ten zy datmen

het grootfte door een welgefteldheid der natuur , daar toe
voordeel. gebooren is. Het is het geraadfaamfte, zegt Ci-

cero , dat wy de leidmge onfer eigene nature vol-

gen , en dat wy de betragtmg der Konfien i'eenemaal

na de regel der nature rtgten : Veritaande fooda-

nige natuur, die na het voorfchrift der konft-

regelen



DER ALGEMEENE ScHILDERKONST. %$

regelen luifterd, teneinde de kond zig na de

aandrijvingen onfer natuur behoorlijk ichikke :

Want dan kannen de konden ( zegt F. Junius )

eerft volkomen worden uytgeivroot , wanneerx,e met

alle hare regelen een bequame natuur ontmoeten. On-
getwijffeld hebben de Wet-gevers van Athe-
nen hier op gefien , wanneerze wilden, dat-

mende jongens van tien of twaalf jaren oud , Wat die van

(als wanneermenze tot de konften leide, ) de J^J"^
6"

Werk-tuigen van verfcheide Konften en Hand- Jonkheid tot

werken voorleggen fou , op datmen alsdan , aanieidenfou-

fiende na welk inftrument fy eerft grepen, or de"-

met welk zy in het aanvatten, yts knaphandig
en meteen noefte bezigheid quam uyt te voeren

,

de foodanige tot die kon ft affonderen mogt.
't Is dan een Gift der natuur , die als een

Zaad der Konfte, de eerfte beginfelen inftort,

en den Konftenaars bequaam maakt : Waarom
vele onderde Oude Wijfèri twijffelden, of de

konft grooter baat van de natuur, dan van de
leering had. Maar gemerkt datze geen van
beiden miflen kan, is ligt te gelooven dat de
natuur veel vermag, en datze hare levende kragt

daar in duidelijk kan doen uytblinken , felfs

tot de neiging van deesofgeene byfondere ver-

kiefïng van ftudie j gelijk dat by Jumus , in 't

vierde Kapittel van lijn eerfte Boek, getoond
word.

Soo kanmen ook uyt het gene aireede ge- G^moer^de
zeid is, zie verfekeren, hoedanig de leerfame nJtuullcidcn

i • r j i i
en ftieien.

onderwijtingen , de nature moet te baat ko-

men, om daar door, met alles wat tot een vol-

komen Konftenaar vereift word , de natuurlij-

ke toegenegentheid te voltoijen j 't gene feer

C 4 vroeg,
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vroeg en in het eerftc zaifoen der jaren moet
aangevangen worden, als wanneer de gemoe-f

deren der jeugd noch teer zijnde , tot de on-

deugden en 't misbruik van hare eigene Vry-

jSSdbe- heid , ongefatfoeneerd zijn : want alsdan laten

quaamft is. fy haar beter leiden van de gene die haar langs

de belle leerwegen Toeken te onderwijlen. Ins-

gelijks moeten ook de Jongelingen (van welk-
men zig yts goeds belooven mag ) van een feer

neerftigen en arbeidfamen Geelt zijn, opmer-
kende en finfpeelig van gedagten, vol van frai-

je inbeeldingen en fantalyen.

]o°yn'n|
eCn

Sy moeten arbeidfaam en neerftig wefen , om
van naturei dat foodanieen Konft noch cm Goud noch Sil-
tnoet welen. , v j n j

ver kan verkregen worden , maar alleen door
een werkfame oeffening -, voor welke d'Oude
plegen te feggen dat de Goden alle ding ver-

koopen. Opmerkfaamheid van gedagten moe-
tenze hebben, om door gewoonte van die da-

gelijks te oeftenen, fterk van inbeelding te wor-
den ; ten einde fy die allengskens door 'tuytvoe-

ren van hare hoog-verhevenefantafyen, fouden

mSomfijn leeren in
'

c werk ftcllen -
Hierom wilde de

geikidheiue groote Schildermeefter L. de l
rmcj , dat een

ver etcicn.

j
ong Schilder geen dingen moeit verluimen

,

in het befchouwen der natuurlijke voorwerpfe-

len 5
en byfondere voorvallen : als in het on-

derfoeken en overleggen van fraije Hiftorien,

Poëtilche verdigtfelen en oudheden , als an-

dersj daar uyt hy niet yts foude vinden , dat

tot fijn ftudié dienftig mogt zijn , om daar

aan te gedenken : Gemerkt de inbeeldingen

en fantalyen in ons gefield zyn , als een Re-
giftcr, of aanwijfer van 't geen wy oyt met

onfe
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onfe oogen gefien , en met ons verftand begre-

pen hebben.

Men kan pok neffens het fpekuleeren op de MkJdelom

natuurlijke dingen, geen beter middel den Jon- »ik en fte
,

rk

,.
J P. r *-J , n ^

• van inbeelding
gelingen aanwijien, (waardoorze iterk van in- te worden,

beelding en groots van gedagten mogten wor-

den,) dan het veel en aandagtig doorlefen van

franje Boeken, verfcheide Hiftorien, Koniten
en Leer-ftoffen : want gelijk het de weelige

Akkers niet en verergerd , datmenze nu met
het eene, en dan wederom met het andere zaad

bezaije , foo word ook ons gemoed fomtijds

door d'cene, fomtijds doord'andere bedenking
vernieuwt.

Weinige worden'er (met eenig Oordeel be-

gaafd zijnde ) gevonden , die van de inbeel-

dings-kragt foodanig zijn misgedeeld ofze hal-

len in het leien der Verhaal-fchriften en Ver-
tellingen, d'eene of d'andere goede Denkbeel-
den by haar fclven gewaar worden. Laat een

aandagtig Jongeling de Troijaanfe Oorlogen,

by Virgilms , eens met opmerking door-lefen

wy houden ons verfekerd, dat hy fijn gedach-
ten met worderlijke bedenkingen vervuld , fijn

fantafye vol groote inventien afgefchetft , en

fijn gemoed tot de uytdrukking van meniger-

ley hartstogten fal aangeprikkeld vinden.

De Boeken welke een weet-gierig Konfte- Wat
^°J

kcn

naar behoorde te doorfnuffelen , beftaan voor- te kfem

namendijk in Vieronderfcheidene foorten : na-

mentlijk in Verhaal en geheug-fchriften , foo

van Heilige, als Heidenfeen Weereldfe Hifto-

rien, die van de Grieken, Romeinen en ande-

re Volken gewag maken. Ten tweeden , in ver-

C f digte
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dichte en opgcpronkte vertellingen , ibo van
Poëten als Philofophen, en diergelijke. Ten
derden in die van de aaloude zeden, gebruiken
en konften der Oude Volken fpreeken. Enten
vierden , in alle goede Autheuren die van eeni-

ge noodige konit , of geagte wetenfehap ge-

fchreeven hebben. Waarom het ook feer voor-

deelig is, in eenige vreemde Taal, als Latijn,

Frans en Italiaans ervaren te wefen , om beter

eenige Schrijvers, die noch niet in onfe Moe-
deripraak overgefet zijn , te konnen verrtaan.

Doch hier in zijn onfe tijden gelukkiger, dan-

ze wel eertijds waren.
watdcHif- Wat de Hiftorien der aaloude Schrijvers be-
tonen oen.

jang(j 5 daar van ondervindmen, datze veel heer-

lijke gefchiedeniflen in hare Boeken , als op
een Toneel vertoonenj invoegen het niet wel
anders kan zijn, of de gedagten van een op-

merkend en leerfaam Menfch , moeten met
veerlerley Denk-fchetfen vervuld worden 3 want
den Geelt kan door d'inbeeldingen van verhe-

veftofFen, levendige en ftatelijke Vertoonin-

gen in 't gemoed verwekken. Waar van Ci-

cero de nuttigheid en 't gebruik der Hiftorien,

niet onwaarachtig heeft afgefchilderd , als hy
fijne befchetfing aldus maakt : De Hiftorien

(zeid hy) ia)n de getuigen der tijden^ het ligt der

waarheid^ het leven van de Jidemorte , en de mee-

fterejfe van al onfen handel en wandel^ &c.

watdcPoc- Aangaande de Poëten, is het feker, dat ons
ten. door het lefen der felve , veel cierlijke inven-

teringen te binnen komen : gelijk dat ook al

van overlang in menig Konftenaar is gebleken,

datze de meefte deftigheden van hare werken

,

uyt
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uyt hare Verdigtfelen gehaald hebben. Soo
verteld ons Valertus Maximus , dat Phydias feer

geerne bekende, dat hy het Model van fijnen

Eliaanfchen Jupiter by den Poet Homerus ge-

vonden hadde. Van gelijken betuigen eenige

Schrijvers, dat Ttmantes en Praxiteles veele van

haar aardigheden uyt den Poet Euhpides ont-

leend hadden.

In dien felven fin konnenwe ook niet lao- Wa£nuthct

chenen, datdeftudie der Oudheden den Schil- ondafoek der

der van nooden is > welke , niet tegenftaandeg"
t

e
y
^
edl"scn

fy in de Oude Hiftoiïen en Poëten eenigfints

gevonden worden , nochtans uyt de Oudheid-
onderfoekers , die daar van met opzet werk ma-
ken, moeten gehaald worden. Sy konnen ner-

gens beter door betragt noch bewefen worden,

dan uyt de afbeeldingen en befchrijvingen der

overblijffclen , foo van gebouwen ,
gefnede

Kolommen, Triumph-bogen , Friefen, Alta-

ren , als ook van Oude Penningen : In welke men
klaarlijk kan fien hoedanig de Goden, Godin-
nen, en Pronk-beelden waren. Hoedanig de

Tempels, de Altaren, dePriefters, de Vaten,

de Offeranden, en Feeft-dagen waren. Hoe-
danig de Antvke Gebouwen, van Amphitea-
tren , Panden , Ren-banen , Scheeps-havens

Bruggen , Graffteden , fpitien en Zuilen wa-
ren. Hoedanig de toeftelfels van Kleedingen
en Vercüerfels der Volken waren. Hoeda-
nig de Trouw-leidingen, de Gaft-malen , de

Triumph-rijdingen , de Vegtfpelen , de Rey-
gangen , de Vergodingen , de Begravingen ,

de Juftitien en diergelijke, in gebruik waren.

Hoedanig de Wapen-rufting , de Krijgs-teke-

nen

,
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nen , de Wagen-zetels , de Krijgs-knegten
,

de Gefchcnken , Kroonen en Lauren waren,
't Gene alles feer fray , tot byfondere nuttig-

heid , met vermaak daar in kan onderfogt wor-

Nodi c- ^en '

bruik der De Boeken die van de verfcheide Konden
Konftboeken.en Hand-grepen handelen , konnen alfoo wei-

nig als eenigevande voorgaande, byeen weet-
gierig Konil-oeffenaar gemid worden , want
daar in moeten de Fondamenten der Weten-
fchappen gefogt worden -, gelijk'er veel neer-

dige en gauvve verdanden hun hebben afge-

floofd, om van de Bouw-kunde, Meet-kun-
de, Reken-kunde, Doorfigt-kunde, Sterk ten-

Bouw , Water-werken , Fonteineryen , Hemels-
loop, en andere foo Wis-kundige als Natuur-
kundige dingen meer te fchiïjven , die niet

fchaars , maar overvloedig in onderfchcidene

Talen te bekomen fijn. Waar by bequaam-

Nutvan het lijk het ftudeeren na het Natuurlijk leven, en
Jeroen ]-, et- befchouwen van fraiie Print-kond, foo van
rrintkonlt. ^ i 111 , /- » * n i

(Jude als hedensdaagle Meeiters kan toege-

voegd worden. Waarom wy aanraden, geen
koften noch moeiten te fparen , om alles te

doorfoeken wat onderfogt kan worden, op dat-

men door veele Schrijvers, en 't befchouwen van
fraije Printen en Teikeningen , de gantfche ver-

borgentheid van defe Wetenfchap, volkomen
leere uytvinden: want yder doet t'elkens yts

nieuws daar by , dat te vooren van een ander

niet bedagt noch verdaan was. Waar uytmen
dan ook kan bemerken , wat verbetering da-

gelijks aan de konden word toegebragt. Niet

te min is geraden datmen de gronden van deCe

of
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of gene Meefter, alleen eerft moet leeren ver-

ftaan , eermen veel werks van andere over hoop

haald.

Maar even als Philopoëmen den Krijgs-Over-

ften, by T. Livias, zig foo wel in Vrede dan

in Oorlog , gedurig in de Krijgs-oeffeningen

bezig hield , op dat hy door defe neeritig-

heid, wijsheijd in voorraad bcquaam , en hem
als 't nood fou doen , aan geen Raadsman-
nen ontbreken most; alfoo moet eenen Jongen Datmen

,

zl
§ö ', -> fc> van wijsheid

Schilder van den begihne aan , door gedurige en wetenfehap

oeffeningen van Leien, Teikenen, Spekulee-

™

*°™
e

"a*

ren, Kopiëren, ondervragen, praktilëeren en veitorgcn.

uytvorilën, fijn gemoed met wijsheid Toeken

te vervullen j op dat hy namaals uyt die opge-

leide fchatten , eens heerlijke dingen aan de
Wereld fou konnen ten toon (lellen. De mid-

delen nu, welke om dit alles te bekomen, voor-

handen zijn, hebben wy foo ftrax aangewefen.

Staat ons nu vorder aan te merken , de nuttig-

heden en gebruiken , diemen uyt het onder-

foeken der gefchrevene Boeken, het befchou-

wen der Printen en Teikeningen , het navorfc

fen der Antiquiteiten , en ftudeeren na 't leven,

en diergelijke meer ,
genieten kan. Voorwaar,

J
at de

^
ch

i["

wanneer ymand veele dingen met neerltigheidge^enoor-''

heeft dooribcht , en wel belefen is, kan hy de
,

clder^en"

, l . ... . . ', .- . / fchen onder-
met meerder veriekertheid, en buiten berilping worpen zijn.

der verftandige, ja ook der onverftandige oor-

deelders, fijne Inventien aan den dag brengen.

Want dewijl de Tafereelen onder verfcheiden

Uytlcggers , dikwils dapper door de Pieken
danflen, en lijden moeten dat de gedagten, en

't voornemen van den Schilder, d'uytleg en

waar-
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waarheid der Hiftorie, de reden van de plaats,

d'Ordinantie , de mogelijkheid der doening,
de ware proportie in de Teikening , Kleedin-
gen , en toeftelfelen , en andere behoorlijke

hoedanigheden meer, ge-examineerd , en be-

difputeerdt werden j dat menigmaal occafie

verfchaft, om de groote of kleine ervarcndheid

van een Meefter uyt te vinden, die dikwils in

êenige Kleinigheden ontdekt werd, ja in foo-

danige daar een omfigtigen Meefter, veel min
een ïlecht-hoofd noit op° gedagt heeft.

cm^lf
Ex Hierom fal 't niet ondienftig zijn , een E-

xempel by te brengen , dat ons in defen dee-

le waarfchouwen kan : Seker fchrander en

wel geoeffend Schilder, had op een tijd , ten

verfoeke van een geleerd Man , een Tafereel

van de Kananeefchc Bruiloft gemaakt , in wel-

ke hy hadde vertoond dat Chriftus het Water
in Wijn veranderde > en had met voordagt en

byfonder oogmerk , om de waarheid van de

Hiftorie en wonderdaad , nader als andere wel

deden , uyt te Drukken , geen Witte maar

Rooden Wijn gemaakt : de Schriftgeleerden

Doktor dit Stuk befiende, viel juift met fijn

oog op den Rooden Wijn, en vroeg terftond

aan den Schilder, waar hy gelefen had dat'ei'

JRooden Wijn opdefe Bruiloft geweeft was ? Den
Schilder vroeg'er met het andere woord we-

derom op > waar het ftond dat'er Witte Wijn ge-

weeit was! Onder-en -tuffen fogtmen den Text

Joh.z. eens op, om te fïen of'er uyt d'omftan-

digheid van de Hiftorie , niet eenige giftïng,

tot voordcel van d'eenofd'ander, kon gemaakt

worden : Doch niets vindende , wilde den

Do ktor
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Doktor evenwel weten , waarom hy niet fbo

ligt den Witten als den Rooden Wijn verkoofen

had/" en of hy dat met frudie of ilegts by ge-

val gedaan had ? Den Schilder merkende dat

fijn Verftand hier van een geleerd Man op de

Toets-ftecn gezet wierd : antwoorde , dat hy
veel waarfchijnelijke Reden hadde, die hem,
om by de waarheid te blijven, daar toe nood-
laakten , en dat ook felfs de Schriftuur hem
hier toe aanleiding gegeven had : want voor-

cerft, zeide hy, is het niet onwaarfchijnlijk,

of Chriftus heeft het Water in foodanigen

Wijn herfchapen , als'cr in Galilea groeide
,

en van de Inwoonders gedronken wierd, ver-

mits Hem by de Joden alles wel geviel : want
haar Eten en Drinken ftond Hem niet qualijk

aan : gel ijkmen ook nergens vindt , dat Hy
voor Sijn eigen mond, eenige byfondere Spijs

of Drank genuttigt , noch veel min aan fijn

Vrienden verfchaft heeft : Derhalven befluit ik,

dat hy het Water in fuiken Wijn veranderd

heeft, alsmen te dier tijd, en te voren, en
ook op de Hoog-tijdcn was gewoon te drinken.

Dat dit nu geen Witten maar Rooden Wip is ge-

weeft, konncn wy hier uyt afnemen: eerft ?

om dat alles watinde Schriftuur van den Wijn
is aangetcekend , van Rooden Wijn diend ver-

flaan te worden. Nu, foo handeld de Schrift

van anders geen Wijn dan die by de Joden in

gemeen gebruik was. Soo ftaat 'er Jefaia

63. aan 't ide vers , Waarom z,ijt gy Rood aan 14

gewaad ? en uwe Kleederen als eenes die de Wijn-

perfe treed? En in de Spreuken, Kapittel 23.

vers 3 1 . Enjïet den Wijn met aan ah hy hem Rood

ver-
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vertoond , als hy in den Beker fijne Verwe geeft.

Soo zegt ook Jefits Syracb elders. Hy firekte fijn

hand uyt, en Offerde den Rooden Wijn^ &c. Doet
'er by, dat den Wijn doorgaans in den Bijbel,

Druivën-bloed, van wegen haar Koleur, ge-

noemd word. Lefen wy niet in 't Eerfte Boek
Jldofïs, Kap. 49. vers u. Hy wafi fijn Kleed in

den Wijn , en fijnen Mantel in Wijn-druyven Bloedt

En Johannes in fijn Openbaring , neemd een

gelijkenifle vanden Rooden Wijn, als hy fegt,

Ende de Wijn-pers- bak wierd buiten de Stad getre-

den , en daar is Bloed uyt den Wi\n-t>ers-bak ge-

komen , ent., 't Welk alles noch verder foude

konnen bewefen worden, wanneer mende Hi-
florien der Oude, de Kruid-en Land- befch rij-

vers daar ook by wilde ophalen.- In welke goe-

de Redenen den geleerden Man
,

groot ge-

noegen nam , hem verwonderende over het

wel-geoerTend verfland van den Schilder, hem
daar in prijfende , dat hy fijn doen met goe-

de en gefonde Reden konde beveiligen. Uyt
het welk men klaarlijk kan af-nemen, dat by-

aldien defen Konflenaar niet wel belefen had

geweelt, en fijne Hiftorie met voordagt door-

Hen had , hy feer weinig Reden van fijn In-

ventie foude hebben konnen geven, maar dat

hy als een onwetenden Ezel by fijn Werk fou

itaan kijken hebben,

't Befchouwen Soo zijn ook de overdenkingen diemen in

EÏSdd***1 befchouwen der Printkonft heeft , een by-
om geoeffend fonder Middel om alles ( de Konfr. betreffen-

Irij^eSf

tC
de) te leeren verftaan -, niet-tegenftaande be-

vonden word, dat'er fommige een afkeer van

hebben , meenende door een opgeraapte Schijn-

deugd
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deugd van Meeilerfchap, datze terirond onder

het iietal van Cöpyiften en Breke-beenen fou- Misverftand

.
O

,
IJ

, , r rr van lomim-
aen geteld worden, om dat er lommige Kram- ge hierin,

poenen gevonden worden, dieanders niet doen
dan Printen, Teikeningen, ja ook Schilderyen

nafchilderen: Maar dele betoonen) met'er. daad

datze noch het regt gebruik der Print-konft

niet veritaan, veel min die oyt geoeffend heb-
ben: gelijk daar ook weinige van die looit ge-

vonden worden , die yts bylonders doen kon-
nen, als na lang blokken en Knocijen, 't welk
noch ten laatilen nauwlijks het oog van een on-

kundige voldoen kan 5 maar het examen van een

ervaren veritand niet verdragen mag.
De Teikeningen, Schetlen en Printen^ moet- Regt geblü^

men in 'tficn met het veritand, en niet metdetPnm-

hand en ooge gebruiken, om daar (lukkenen
brokken uyt te ilelen, veel min om die geheel

na te apen, alhoewel dat ook zijn nuttigheid

heeft, wanneer 't wel word aangeleid, (gelijk

we in onie Teikenkonft hebben geleerd ) en
blijven alfoo geduriglijk door de bril van een an-

der kijken. Maar neen , men moet alleen de
deugden, als fraijc manieren van ordineeringe,

Teikeninge, geeitigegedagten, en verftandigG

opmerkingen, door het beden, heriien , be-

denken, overleggen en herkauwen , trachten

in fijn gemoed te drukken ^ en daar in , met
•dikwils daar aan te denken, bewaren ; invoe-

gen IV door het toedoen van uwen Geeft, niet

meer eenes anderen , maar in uw eigen vindin-

gen veranderd worden: Ten einde iy ook ih

het ordineeven, t'famen (lellen, en vergieren

uwer inventien , als wijfe Raads-mannen kon-
D nen
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nen dienen. En op defe manier , Talmen vol

vangedagten, vlug van ordinantie, rijp en o-

vervioedig van Schilderagtige ftoffe worden :

Daarmen anderfinds nimmer een eigen Erfgoed

kan te boven winnen, maar zig altijd met ke-
nen, ilelcn, en rapen behelpen, of befitten

een eigen lludieop fijn felven, en wroeten daar

mede alleen in de Weereld om : welke men niet

t'onregt naakte en arme Eremijten in de konft

foude mogen noemen. Doet hier noch by , dat

by-aldien de Gefigt-oefTening der Printkonft ,

geen andere nuttigheid had , dan datze de luft

van een yverig Konitenaar geduurig opwekt

,

aafd, onderhouden gaande maakt -, men den

tijd , en kollen die daar aan verfpild word ,

niet noodig heeft te beklagen. Veele zijn'er

die gantfche Kabinetten en groote legger-boe-

ken vol fchoone Printen en Teikeningen heb-

ben, die de felve in een Jaar nauwhjks eens

dooiilenj of lboze by geval daar al eens in ko-

men , kijkenze daar in als een Os in den Bijbel 5

want die wederom uyt de handen geleid zijnde,

weten ibo veel als te vooren , en hebben niets

meer geleerd, als niet te weten , en hunnen
ouden weg te volgen.

Dat de Konlï vry wat byibnder fraays uyt al-

fulke dingen halen kan , daar aan mag van nie-

mand getwijfteld worden : Want de exempe-
len konnen getuigenis geven, hoe gantfeh ge-

agt dit van Eeuw tot Eeuw geween: is, en hoe
neerftig de Vermaarde Meellers hebben gc-

weeft, om de aaloude dingen , foo van fchoo-

ne Statue-Beelden, Kleedingen, Zeden en ge-

bruiken, met een onvermoeilijken yver te on-

der*
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derfoeken, en de nuttigheid daar van te kennen.

Dit geeft ons onder allen den braven Teike-

naar Perrier door een ftilfwijgend finnebceld te

kennen , wanneer hy op het Voorhoofd van

lijn leeg-verheven Marbere antyke Konft-ftuk-

ken, (die hy na de Sny-werken van de Eer-

boogenvan Konflamin^ T
r
efpajiaan^ en andere;

geteikend en uytgegeven heeft, ) de Roomfe
Oudheid onder de voet gevallen , uytbeeld ,

welke van Palias de hand geboden, en van de
Schilder-en Bouwkonft opgeholpen word : Be-
fiet de Print felfs , en gy lult veel beter inval-

len daarover in uw gedagten vinden, dan ofhec

u met veele woorden in een ruwe fchets wierd

aangewefen.

Laat ons hier by doen , dat d'antyke Beel*

den, welke inde bloey-tijd (wanneer de konft

onder de Oude op het hoogde was,) gemaakt
zijn, voorde belle Modellen en voorbeelden

aan de Jonge Schilders en Teikenaars verftrek-

ken konnen: Gelijk den Heer J.
de Btjfchop in | $

de Voor-reden van fijne Vijftig nieuw Ge-etfte

Statue-beelden aan den Heer Konjlantijn Huy-

gens , niet onwaaragtig toond , als hy zegt

:

„ Daar in is ons gevoelen eenftemmig , dat de

„oude overblijfzels van Beelden en Half-ron-

„den , zijn van de grootfte volmaaktheid in

„de konft, en voor de Leerlingen het befte

„voorbeeld. Welk gevoelen ,
gelijk het by

„ my oud , en door verloop van den tijd feer

„vaft geworteld is, alfbo ook van tijd tot tijd

„waaragtiger en fekerder heeft toegefchenen :

, Het fy eens ander oordeel en begrip , of'et

„ mijne dien aangaande werde overwogen. In-

D z „dien-
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„ dicnmen andere haar oordcel onderfoeke, foo

„ komt te vooren niet alleen den grootcn Prijs

„en waarde, die óc{q dingen akijdsbyde Ken-
ners in oude tijden gehad hebben, en ook nu
„ter tijd noch hebben > het eerile werd ge-

,, tuigt van Cicero , Ëlinifti , en andere Schrij-

„ vers van geloof , door 't verhaal van dingen

„by-na ongelooflijk ; en het tweede leerd de

„dagelijkfe ervarendheid : Maar komt daar toe

„ook de eenparige toeitemming van Raphel

^cCUrbijn^ Michiel Angelo Bonarotti , en al de

„treffelijke Meelters: die, als bekend is, dit

„niet alleen met woorden rondelijk verklaard,

„maar ook met'er daad betoond hebben -, haai'

„hcelewerk (lellende na delen ngt-fnoer: Ja
„foo verre, datze dikwils niet ontiiende, hee-

„ Ie (lukken in hunne werken in te voegen , by-

„naRoovers zijn geworden in plaats vannavol-

„gers. En van geen ander veriland zijn de

„Liefhebbers, als die gemeenlijk voor 't befte

„ van hunne werken dat oordcelen , het welk
„meed heeft van die oude Voorbeelden. Selfs

,,die van Vcnetien, die nochtans altijd meeft

„in 'tkolorcrcn, cnmeeilerlijkheid van 'tPin-

„ ceel als in de Teikening hebben uytgemunt

,

„ konnen hier toe ilrckken voor getuigen ; aan-

„ geilen Mategna , en Palma hier uyt gezeid wor-

„den , veel geleerd en gevorderd te hebben.

„ Maar foo men dalen wil tot de later tijden j

„ Is dit niet wel het cenigc, 't welk Vrankrijk

„nu inder daad de kroon Ipannende , foo ver-

„re in de konil gebragt heeft , dat het tot

„ Roomen met nauw opmerk de oude Beelden

3, wel doorfien, en derfelver navolger Pouflijn,

„met
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„met veel eer ontfangen, en feer hoog geagt

„heeft? Vorder mijn eigen 'oordeel onderfoe-

„kende, hoewel fwak zijnde, en nauwelijks

„magtig een gedeelte van die konft te door-

„ gronden, en als door een nevel dende, eg-

„ ter mijn fchemerende oogen omflaande, be-

„fpeuren in 't Beeld van Herhtles de gewrig-

„ten van meer dan Menfchelijke fterkre. In

^dcWor(lelaars en Schermers , "de kragten daar

„vereift; in Laokóön cêï\ vaften ouderdom; in

^Antmous een fwakke (wier van Lichaan, by-

„na Vrouwelijks in Apollo een wel-gemaak-

„ ten Jongeling; 'm Bacchus rond-gcdraide le-

5
, den 5 in Satyrs en Faunen beklonkenheid van

„vleefeh; en in de Vrouwen nu een tenger,

„en dan een wei-gevoed en pocfel Lichaam
„uytgebeeld ; fwijgende van de verfcheiden

„ouderdom, (land, gebaar, wefen, kleed ing,

„en meer fulks, kan niet genoeg verwonderen
„degroote Ichoonheid in yder, en foowelon-
„dericheidentheid in allen, met de meefte een-

voudigheid en veel meer andere deugden ver-

„gefellchapt : Dewelke hoe groot en hoe veel

„ die zijn daar uyt te gillen is, dat de grootfte

„ Meefters in 't maken van 't een of 't ander

„lid, tot heritelling van eenig gebroken Beeld,

„ foo felden , of zig felfs of anderen voldaan

„hebben, en feer befwaarelijk zig dit ondcr-

, y wonden. Cgter werd hier door niet verwor-

„pen, 't gevoelen der gener die drijven, dat

„ het leven felfs is het befte voorbeeld , en no-

„ digft na te volgen; als waar uyt die groote

„volmaaktheid der Ouden fijn oorfprong heeft,

w en ook nu alfooftaatdaar uyt teibeken: maar
D

3 3
,daar
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„ daar de Oude fcer keuilijk in foo veel vcr-

„fcheidentheid van 't leven , daar 't fchoon

„met het onprijfeli'jk vermengt is, dikmaal in

„ een Lichaam , het fchoonit hebben uytge-

„fogt , mag dit met regt de befte Leidsman

9 ,
genoemd worden: Niet tot dien einde, om,

„opgetrokken inde Deugden der Ouden, in

„'t beveiligen van 't leven blind re zijn -, maar
„om door behulp van delen wcgwijfer, na 't

„voorbeeld van de Oude het lchoonite te vcr-

„ kielen, en 'tgeheele leven loffelijk tot fijn

„gebruik te brengen -, dat anderfints Teer fwaar

„ en onfeker is. Dus verre de Voorreden van
dien Heer.

Hier toe flaan ons noch vorder aan te mer-

ken , de menigvuldige bchul p-middelen die

voor handen zijn , om zig na de fchoonheid

der Antyke Statue-becldcn te oefTcncn -, ge-

merkt daar van verlchcidcn afteikeningen, door

de necrltigheid van brave Teikenaars in Print

uytgaan als ook veele andere Antyke toeifcl-

len, offerhanden, gebruiken, kleedingen, ge-

bouwen en diergelijkc.

Antyke dinT Onder anderen vindmen veel fraije Beelden
gen die in

^

door den ftrax-gemelden F. Temer , te Roo-
vm reiia."

111

men geteikend, die hy in honderd verfchcide

ftukken in 't Koper Ge-et ft , en uytgegeven

heeft, die ook naderhand tweemaal zijn geko-

pieerd, een door van Dalen gelhcden, d'ander

W Italien met iterk-water gebeten j doch moet-

men weten dat de eerfte door hem felfs te Pa-»

rijs gemaakt, Principaal zijn, en vry meerder
lolligheid

,
geeftigheid en vafter omtrek dan

d'ander twee Kopyen behouden hebben. Noch
zijn
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zijn van den felven Penter ettelijke {lukken

uytgegeven , dien hy na de Triumph-boog van

Konflantyn en andere geteikcnd heelt, in 't ge-

meen Bas-relief of halt rond genaamd, om dat-

ze leegh verheven, en maar halt" uyt den grond

zijn uytgehouwen : in welke veel antyke Beel-

den , Ürdinantien , Kleedingen , Wapenen ,

Hulfels, Mantels, enz. leer los en welgetci-

kend te fien zijn.

Van gelijken gaan ook verfcheide Statué'n £" vafchei "

uyt, welke na ecnige Beelden en Tronien ge-

teekend zijn , die gevonden worden tot Am-
iterdam , in het Kabinet van de Heer Reynft Borft-beeUcn

Doch zijn mecit Tronien en Borltbeclden, by-
wn

na op de felve wijfe als P.P. Rubens fijn twaalf

Antyken , na de oude marbere itecnen'getekend,

en uyt laten gaan heeft. Soo vindmen mede
verfcheide oude Statué'n, onder de Antiquitei-

ten die Boyflardtis en Omphrim Pannwvimts heb- vanEoyfiar-

ben befchreven, waar onder ook feer veel Al- dus'

taren, Sepulturen, Gedenk- fteenen, Oplchrif-

ten en diergelijke vertoond worden : Doch en

zijn de Beelden alle foo wel als die van Pcmcr
niet geteikend , maar meelt bemind om dat

fommigc by andere niet of weinig gevonden
worden. Veel aaloude Beelden en gefnede

Werken fietmen ook afgeteikend in het Boek
van 'tOnderaardze Roomen,in welke meeft al-

le de Sepulturen ofTomben der cerfte Chrifte-

nen, in verfcheide holle Spelonken onder de

Aarde Gebouwt , met wonderlijke Hiftorien

en Beelden, Potten, Lampen, en andere Oud-
heden te fien zijn.

Te Roomen zijn ook (niet lang geleden)

D 4 twee
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twee verfcheide Langwerpige Bockjens uytge-

Sus?
6 RU

' Seven 5 van cenen de Rubens , in welke veel

grootte Bceldekcns, en antyke toctakelingzijn

aangewefen. Insgelijks gaan ook uyt alle de

Sny-werkcn der vermaarde Kolommen van Tra-

\T*nvcikht\janHS en 'Avmninas!, benefFens eenige Friefen. Ook
(ieandeie. een Boek met Beelden, na de afdrukken van

eenige oude ingelncde zegel-iteencn geteikend,

in Italien uytgcgevenj in defelveziimvcel frai-

je Becldekens, lbo verftandig geteikend, dar-

men genoegHiam bekennen kan dar. de oude

Meefters ook wat geweten en gedaan hebben,

dat voor de nakomelingen weerdig is nagcvolgt

te worden. Waarom dcielve ook onder onligt van

den fraijen Plaat-fnijder A.' Bloot elmg, gekopy-

jeerd,endoorden Geleerden Heer Gromvixs met
aantekeningen verwaardigt zijn.

Ook mogen wy niet vergeten de uytgelefe-

ne Statuën, en aaloude rompen, die onlangs

van 'an ie door den Konft-lievenden Heer Jan de Biffehori
B' c 9P- in 'sGravenhage uytgegevenzijn, in welke hy

na de Beite afteikemngen, foo van hem ,• als

dien hy uyt handen van andere Liet hebbers

der Teikenkunde bekomen heeft, geteikenden

in 't Koper ge-etii heeft , van welke ibmmige
ook onder de antyke van Pemer , andere by
JBoyJfardtts gevonden worden. Van eenige beel-

den vertoond hy verfcheide fr.anden en verkie-

zingen , om de tchoonheden der felver niet \tr-
w lt necidcn duiiterd te laten. Men liet daar in de Statuë

van Faiinus met Speeltuig in de hand, op drie-

dcrley Vertooningcn, by vcelen voor een fray

en akticus Beeld gehouden j gelijk het ook by
RHbemiis gcdagt word. Na de afteikening van

JOoudyni
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Dondjns heeft hy ook twee verkiefingen van

den Apollo , welke te Roomen/?z Belvidere ftaat.

In de zevende en achtfte Plaat vertoond hy een

vluchtenden en eenen dood-liggende Soon van
Niobe, die leer fchoon zijn-, van welke Plinms

ichrijvende , twijffeld, otze van Scopas of van
Praxtteles gemaakt zijn , uyt reden dat bekend
is, dat PraxiteksVoodmigcn Niobe met hare So-
nen gemaakt heeft. Soo zijn'er ook vier ge-

fïgten van den Hercules, die in 't Huis Farnefe

ftaat, en by andere Statuë-befchrijvers gemeen
is, als ook de Statue van den fchoonen Jonge-
ling Milo , by de meefte voor Anünous gehou-
den , en gezegt word by de Bad-iloven van
Titus gevonden te zijn. Van gelijken vertoond

hy ook twee verfcheidene afteikeningen van den
LaakoÖK, en fijne Soonen, een beeld van fooda-

dige vaftigheid, dat Muhiel Angelo daar van

dilewils zeide, Dat het in de Weereld was over-

gebleven tot verwondering der aanfehouwers,

om het vermogen der oude Konftenaars te ftel-

len tot een Exempel om na te volgen: De
romp van Herkules die daaronder ook word ge-»

fien, daarvan getuigt Boyfardus, dat die van
Michiel Annelo voor het alftervolmaakile werk-
Huk gehouden wierd. Hy vertoond ook in

twee verfcheide fïeningen een Romp van een
gekleed Man, dat met een feerantyk en aardig

opgefchort Romeins Kleed omhangen is. Vor-
ders hebt gy de Beeldenis van Mufa JJrania , de

een van Wielingen, d'ander van Doudijm getei-

kend. Een Veitaalfe Maagd in grootfe Klee-

dinge, rtaandeom te Offeren. Ook een Ama-
zone op tweedeiiey ftand , de armen verbroken

D 5* zijnde,



f8 Inleyding tot de Praktyk
zijnde, welk van Mtchtel Angelo , feer konftig

geagtwierd. De BeeldnifTen van Flora zijn ook
leeriVay, infonderheid de verkiefing die inde
40 en 4ifte Plaat gefien word. Noch is'er een

fray gekleede Reeldenis vaneen Sybille^ en Agrip-

fina , die na de afteikeningen van deJonge Bakker

komen. Gelijk ook vericheide gezigten na di-

verfcbe Teikeningen van de Griekfche Venus,
welke men meend datze van Kleomenes , de

Soon van Apollodoms gemaakt is , als uyt het

Grieks Letter-fcluïft bewefen word. Het fou

te lang vallen alle de andere Pronk-beelden ,

diemenby Perrier, BoyJJardus en andere befchre-

ven vind, hier te verhalen: Van welke door
het gedurig na-maken, Teikenen, Schilderen,

Boctieeren, afgieten, enz. veele Teer gemeen
zijn geworden.

Aftcikenin- Men vind ook vcifcheide Boeken, die foo te

genvand'o- Roomcn als elders zijn uvteegeven , vol aftei-

nigerBouw- kenmgen van meelt alle de vermaarde Gebou-
piajen. wen (jer oude Romeinen : gelijk ook Sadelaar

ettelijke Ruiwijnen, en Antyke Overblijfzelen

van 'Tempels, Amphitheaters, Bogen, en an-

dere Majeitucufe Gebouwen heelt laten ma-
ken. Maar gelijkmen doorgaans in de Befchrij-

vinge der Oude Paleifen vind , dat defelve met
groote Koften , fwaren Arbeid, en wel meeft

in den Konft-bloeijenden tijd zijn gebouwt ,

is ligt af te nemen dat'er noch vele Oude Over-

bli jfielen , van Pronk-beelden , Gedenk-fteenen,

en andere Konft-ftukken zijn -overgebleven j die

vele van Mnrber gefneden , andere van Koper
gegoten, tegen 't knagen van den tijd, al vry

veel Eeuwen konden uythouden ; welke nu
noch
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noch heden ten dage binnen Roomen , en elders

in de Luft-hoven, Konft-kamersen Kabinetten

bewaard worden. Want gelijk als'er vele van SJÓ^j
dele Beelden door d'Oorlogen en Geldgierigen veeie dingen

tijd, in dewelke men geen forge meer voor de SJrijKü'
konfliee Werken begon te dragen, ziinverbro- daomandae
t ,i-j i • ir pevonaen en
ken, veritroid , en tot niet gekomen ; alioo nietvl ,jtvooj;

zijnder ook wederom andere, tot geluk der j!
c nakomc-

Na-komelingen , in de Aarde , en onder deS c

oude Puin-hoopen , wonderlijk bewaard ge-

worden , die namaals gevonden en met groote

forge behouden zijn. Het ware te grooten

fchade geweeft , dat'er van alle die menigte

fchoone Beelden , daar mede de Schouwbur-
gen, Badftoven, endiergelijke Gebouwen verb-

oerd waren , geen Zaad voor de Konit-lie-

vende fou overgebleven zijn. Het is verwon-
derens-waard alsmen leeft, in hoe grooten me-
nigte de Statuën gemaakt zijn. Daar word ge-

tuigt dat aan het Schouwburg van Tuus over

de dri-duifend Pronk-beelden tuiTchcn de Ko-
lommen Honden. MiiTchien wierd ook om de 0p wat wi;rc

menigte kopere Statuën die te Roomen op de deW?reldvo1

Markt ftonden, gezeid dat'er meer Doode als komen"
lsgS

Levende waren.

In dien Beeld-fbrmerenden tijd wierden ook
dikwils beloften gedaan , die met het vereeren

van een Statuë voldaan wierd. Soo leeflmen

van Ladice, de Vrouw van Amajïs^ datze een
Beeld aan Veum beloofde , by-aldien dat haren
Man haar konde befwangeren , gelijk ly ook
namaals een Beeld na Qyrenen fond : van welk
Beeld Herodotus getuigt, dat het in fijnen tijd

(dat is 4*o Jaar voor Chrtfiw) noch ongefchon-
den
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den buiten de Cvrenifche Poort geftaan heeft.

Soo ibnd ook Amajïs, volgen fijn Offer-belof-

te, een vergulde Minerva na Cyrenen , en fijn

eigen arbeeldfel na Lindos j en ook twee van
dfc felve na Samos, aan Juno : welke ten tijde

van den voornoemden Herodoot , befijden de
deur van den grooten Tempel geitaan hebben.
Uyt alle welke niet is te verwonderen hoe de

aenflrven"
Weerc kl foo vol Beelden is gekomen j en alfoo

veeie eeuwen ligt om te gelooven vald , dat'er noch vele Oud-

puï^rbor- ^ec^en mer en daar onder de aarde verborgen
gen. liggen, die door de verhooping van d'afgeval-

le Puin der Bouw-werken, Vloeden en over-

itolping van Steden, Landen en Duinen, voor
eenen tijd verduifterd blijven , die mifl'chien

foo nu als dan eens wederom Tullen te voor-
fcxcmpelhoe r i

•• ï i i
• r i • j

d.e weer te ichijn komen , als meermaal is geichied , ge-
y°°rfc^P lijk wy daar van met onfe kindfche oogen een

men. exempel hebben gefien in 't Jaar 1 6*47, aan den
Oever van het Eiland Walcheren, omtrent de
oude Stad Domburg, alwaar eenige oude Stee-

nen ,' met Opfchritten en verfcheide Beeldnif-

fen , beneftens eenige Vafen en Penningen ,

door het opwellen van het Duin-zand zijn op-

geworpen , onder welke (beneffens eenige an-

dere Godendommen ) ook 't afbeeldfel van een

onbekende Afgodinne y NEHALENNIA
genaamd, gevonden wierd> gelijk de Steenen

daar van noch in die Plaats te fien zijn. Van
welk Boxhorn een Traktaat met verfcheide A f-

beeldingen heeft in 't licht laten komen ; die

ook by Vredeman, in zijn Boek van Oud-Vlaan-»

deren, gevonden worden.

De Schilderkonft ontfangt voorfeker groot

nut
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nut uyc de aleemeene kennis der Oudheden : ^?'e
1

nu".ïS:

want die als een waaragtige getuige van c ge- heid.

ne wy daar na komen te bedenken , kan die-

nen om de waarheid daar van te bewijfen. Wil-
men oude gebruiken , Gebouwen , Beelden 5

Kleedingen en andere versieringen , ( welke
van de Oude gemaakt zijn, foo alsze doen in

gewoonten waren, ) men vindze doorgaans in

Penningen, Statuën, Altaren, Kolommen,
Vafen en antyke lleenen afgebeeld , en ftem-

men doorgaans met de Oude Schrijvers over-

een. .

Maar hier komt noch in bedenken, of deofJeko°ft

konltige Werken van Schilders] en Beelde-vor- volmaakt zy

mers onder de Oude zijn in agting geweeft , sewecft ?
ls'«

om de deugd en ware konft die'er in ftak , of word!

alleen om dat die tijden noch onwetende in de

konden waren, gelijk fommige dat alfoo drij- Somm
-

ven* en meenen dat indien felfs spelles , X<?#- rasenen bogh.

.vw, Protogenes en andere heden ten dage leef-

den, en hare konfl oeftenden , datmen hare

Hukken niet eens iou willen aaniien j ja dat A-
velles felfs fijn koftgeld in onfe dagen met Schil-

deren niet fou verdienen. Maar gemerkt wy
het tegendeel, uyt de nette befchrijving die'er

de oude Autheuren van doen , konnen beilui-

ten , willen wy aan foodanigen Vonnis niet

fchuldigftaan. Wy bemerken doorgaans, dat D w . .,

wanneer eenige der Poëten, of andere Schrij-daarvaubevef-

vers, de fchoonheid van een Menfch befchrij- t,sd*

ven, datze die altijd by de Statuë-beelden en
Schilderyen vergelijken. (Gelijk daar uyt ook
het fpreekwoord, Soo fchoon als een Beeld* on-

der ons fchijnd overgebleven te zijn.) By al-

dien
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dien nu in hare Schilderyen en Beelden een

groote onvolmaaktheid , of mismaaktheid wa-
re geweell , 't had fottelijk van geleerde Man-
nen geweeft , Mcnfchen die een natuurlijke

regtlchapcntheid hadden , by misfchepfels van

nagebootfte afbeeldingen te vergelijken , of
hare fchoonheid na fulke flegte Beelden af te

meten. Doch de woorden die Jumusuyt Kajfio-

dorus bybrengt , zijn genoegfaam om de waar-

heid van 't gene wy feggen te beveiligen. Het
„fchijnd onmogelijk, zeid hy, dat ymand fijn

„ oogen op de noch overige Oude Beelden fou-

Bewijs uyt „de ilaan, of hyfal veel beter dingen fien dan
Kaffiodoms.

9?hem in fcfcfo, voornamen 5 hy fal fchoon-

5,
der dingen be-oogen dan hem oyt in den fin

„ fchooten 5 de Statuën namentlijk , die de deüg-

„ den van hare Werk-meellers tot op den huy-

„digen dag toe melden. Hyfal met groote ver-

„ wondering befchouwen hoe d'aaderen in het

„ koper fpelen , hoe de Hyfen door het ernftig

„gepoog fwellen, hoe de Senuen in het gaan

5?
gefpannen flaan , ja den gegoten Menfch fal

„zig felven in foo vele gelijkeniflen aan hem
,.vertoonen, dat hy den nagebootften Man ligt

„ voor een natuurlijk Menfch houden fal. Dele

„verwondering fal hem noch vorder tot d'aan-

„ merkinge van de Paarden aanleiden-, vermids

„hy niet kan verfinnen hoe het by-komt dat-

„ men in de moedige Beeiïen fuiken levenden

„ vierigheid fpeurd , ja hy maakt uy t hare ron-

„ de gefronfte neusgaten, enuyt hare faam-ge-

„dronge ledematen, en uyt hare neergedrukte

„ooren, een vaft belluit , dat fy het geerne aan

„het loopen fouden itellen , al js het hem ge-

„noeg-
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,>noegfmmlijk bekend dat het Metaal een on-

„roerlijke ftijvigheid heeft.

Hier by fal ook eindeling een ver(hndig]^u«J™j
Konil-oeffenaar moeten weten , dat hy hem bo- moet ook

ven de itudie van alle de voorgemelde dingen , ïen'gitewT

feer neerib'g bezig houd omtrent het befchou- worden,

wen van het natuurlijk leven , en dat in alle

voorvallen , daar 't mogelijk is ,
gebruiken.

Want datmen zig foude willen laten verftaan

,

foo rasmen eenige trappen van de konft te bo-

ven is geklommen, datmen alle de Vormen en
doeningen van het leven, in fijn memorie kan
houden , en daar uyt te voorfchijn brengen ,

wanneermen die aan fijn inventien wil toepaf-

fen, die foude zig feer dikwils bedrogen vindenj

alwaar 't fake dat ymand in alle de voorige ftu-

dién zig al heel wel geoeffend had : want het

natuurlik leven is in alles foo rijk , overvloe-

dig , kondig en geleerd , dat onfe geheugnis

op verr' na niet magtig is die geheel te bevat-

ten , veel min te behouden : invoegen men noch
werks genoeg vind om de gedagten bezig te

houden, omtrent de menigte der faken, die-

men in 't leven niet altijd bekomen kan, ten

zy flegts in een oogenblik, of anderfins, door
een kragtige verbeeldens-kragt, die door het

fien van veele faken, en verftandig begrijp der

dingen, opgekoefterd en onderfteund word ?

welk ontrent het uytftorten van geeftige fan-

tafyen , veel vermag ? en deswegen niet t'onregt

aangeraden daar na te tragten : want door de
inbeelding konnen wy d'afwefende dingen onswatd'ïnbed.

foo gemeen maken , alsofmen die tegenwoor- dins^«raaSi

dig by zig had > invoegen daar niet anders dan

de
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de hand des Konitenaars van nooden is om die

op den Schilderdoek te brengen ; waarom ook
eenige de Inbeeldinge by wakende Droomen
vergeleken hebben : Ja men ibu mogen feggen 5

dat de Inbeelding noch verder gaat, en din-

gen leerd maken diemen niet gefien heeft , ge-
lijk Seneka zeid : Alsdan kan de Majefleit der Go-

den eerfi wel getroffen worden , foo wanneer "'tge-

moed de werken wel heeft overflagen. Te kennen
gevende, dat het den Konftenaar onmogelijk
is ten Hemel te klimmen , om de gedaanten

der Goden na 't leven te volgen, gelijk Tbefpe-

Jïonby Pbdoflratiis dat aan Phidias en Praxtteles al-

zoo komt te vragen.

Men fou ook niet te onpas de Leffe van Ju-
nïus hier konnenbyvoegen, namentlijkdatmen
zig daar toe moet gewennen, dat onie Inbeel-

Hoedanig dingen en Bedenkingen foo fterk worden , dat-
onfeinbcd- 2e alderhande verhinderingen konnen overwin-
dingen van o .

vermogen nen, en t gemoed loo valt op de bedagte din-
moeten zijn.gen fetteil5 dat'CÏ vanal 't gene men buitendat

komt te hooren of te fien , niets daar van tot

in het gemoed laat dooriluipen ; maar in aller»

ley gewoel , lijn gedagten als in een heimelij-

ke Vertrek-plaats houdj 't welk mogelijk was,

indienmen hem van jongs aan daar na wilde

.. ,..,, ., voegen; want het eemoed der Menfchen kan
Mogeli)kheid ° ,,

ö
1 • i j

daar van. tot allerwegen aangeleid en omgevoerd wor-

den: gelijk Ovidiusóaax over den Hemel dank-

te. Soo dat al de gene, welke in dit Huk niet

nalatig zyn ,
gewaar worden hoe grooten voor-

deel het hun verfchaft , wanneer een fchielijk

voorval , haar de een of d'ander Inventie , of

levendige verbeelding afvorderd ; maar d'ander

daar-
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daar-en-tegen, vinden haar feer ontbloot > en

verlegen, gemerkt die geen voorraad van ey-

gen Erfgoed belltten , haar als dan met ftelen

enrooven, raapen en fchraapen, feer armelijk

moeten behelpen.

III. Hoofdstuk,

De woorden die F.Junins uyt Fulgentius by-

brengt, zijn waardig om haar foete toe-

paflïng nagelefente worden j vergelijkende daal-

den geheelen yver van een Leergierig Konfte-

naar, (die hyin negen dingen zegt te bellaan,)

by de negen Mufen of Sang-Godinnen, die hy
volgens de eigenfehappen harer namen aardig

toepaft. 't Geen mogelijk aan Hoogftraten ge-

legentheid gegeven heeft , zijn Boek van de
Schilderkonft daar na te leeften , en met wat
aardige dertelheden tot vermaak te vergieren.

Doch wy, in defe inleiding, meenenfuikx niet

onvoegfaam aan de 7 Vrye Konden op te dragen.

Dus vergelijken wy de Algemeene Kennis d'Aigcmeenc

der Schilder-konft by de Grammatika* om dat^ennisb^e/-,, i
J ïjijr Giammatika,

iy de algemeene Letter-kunde leerd , Ion*

der welke kennis men niet tot het onderfoe-

ken van eenige gefchreven dingen gaan kan

,

en daar uyt weeten moet, wat voorraad tot de
volgende van nooden is. De Teikenkunde byTeikcnkonft

de Dialeftika; om dat even als de DialectikainMcD«'

't (preeken alles leerd onderfcheiden, en 't val-
e

fche van 't waaragtige , in Diitincte order en
toon Hellen , men door de Teikenkonit. alle

voorwerpen kennelijk in haar juifte form kan
E af-



66 Inleyding tot de Praktyk
Bouwkonft af-beelden. De Bouw-kunft by de Rhetorika-
bvdeRdieto- . r i j r» •• j >

tika. om dat iy, even als de roezy, door t gezag

der Oudheid ,
grootze en c^ierlijke ordinerin-

gen na gewifTe Maat-regels, werkten uytvoerd.
DeDootfigt- j)e Doorfist-kunde by de Mufika, om dat e-
kundcbyde ö J . .

J .'..
Mufika. ven als de Maat-zang door haar juiite iteliels

van toonen , onfe ooien met een aangenaam ge-

luid ftreeld, en onfen Geeft ,
gelijk als buiten

ons felven , weg voerd : fy ook door haar ge-

wifle Stel-regels de aangenaamheid van het le-

ven vertoond 5 en verrukt worden te gelooven,

dat wy in een fchoon Paleys , Landfchap , of

Luft-hof wandelen , niet tcgenftaande wy in

Anatomie by een beilooten kamer zijn. De Anatomie by de

tf£
atbma'-i u4rithmetika 9 om dat gelijk alsmen door de Cijf-

fer-kunfl den Inhoud van verfcheide getallen

kan vinden, en die tot een Lichaam brengen,

en wederom in foo veel deelen onderfcheiden

alsmen wil, beneffens aanwijfinge doen, hoe

veel yder getal tot volmaking van foodanigen

fomme toebrengt, men ook door de Menfch-
kundige ontledinge leerd , uyt wat deelen den
Menfche komt te beftaan , en die volgens haar

Maat, plaatsen werkelijke beweging ontrent

het geheel toe-eigenen, om den gantfehen in-

houd van een volkomen Menfche, in allerley

doeningen uyttedrukken, De Ordineering der

ordinering Inventien by de Geometrie , niet foo feer om de
bydcGco- juiite over-een-koming van die beide , als wel

om dat de Wiskundige meting , zig na alle

voorvallen, fy zijn dan foo alsze willen, moet
fchikken , en men uyt verwarde hoeken , of

gegeven deelen , een behoorlijke klomp van

ten vierkanten inhoud 't famen brengen kan

:

Soo
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Soo moetmen ook door de goede Ordineerin*

ge , de verwarde fantalien , ibo van ons eigen

bedenkingen , als ten believen van andere, ha-

re ordentelijke invallen, in een c ierlijke,groot-

fe, en welgefchikte Ordinantie 'tfamen letten. De Koiwe.

Het Koloreeren by de Aftronomie^ om dies- uotomic»
AS:

wil, dat gelijk alsmen in die konft vele dingen
door giflingen moet yaft itellen , en door ge-
fonde reden, de Sonne, Mane, en Sterre-loop

foo waarfch ij nelijk befchrijft , als ofmen alles

met de oogen geïien en met de handen getart

haddej men in het Koloreeren, de natuurlijke

loop en werking van licht en duifterniiTe , by
wijle vangiding, door de Verwen fekerlijkkan

bepalen; alfoo datrnen de ruimte door de Wij*
kingeenHoudinge, ineen Plaats ofLandfchap,
lbodanig bemerke, als ofmen zig felven daar

te midden in vond. .

Indienmcn dan in alle onderwij fingen, foo- d'OnSj-
danig van trap tot trap voortgaat, dat de ge- fins moet

dagten der Leerlingen, door, een vervolg van
aan-een-hangende regelen , niet teffens over-

vallen , maar allengskens bemagtigt worden
,

men lal met den Leerling fekerlijkop een effen

en gemakkelijk veld uytkomen , en daar de
geheele Schilderkonft in haar volkomentheid
ontmoeten j altijd gedagtigzijnde, dat deLee-
ringen diemen door Voorbeelden doet, korte
en kragtige onderwijfingen zijn.

Vorder flaat indit Hoofdltuk te letten, dat- Datmenewft

men zig tot de werkelijke oeffening van Schil-^ J^
e

d

orie '

deren niet begeven moet, vooral eermen een Praktijk moet

goed begrijp der Befchouwige kennis , foo van
oefftnen*

Telkenen, Bouwen, Perfpektijfendiergelijke

E 2, heeft
5
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heeft, en de kundfehap daar van verftandelijk

bezit. d'Oude Mcefters , die na de volmaakt-

heid ltonden
, plagten haar voor geen Konftc-

naars uyt te geven, ten ware fy haar leerfaam

gemoed, met een algemeene kennis van ver-

Vaifchcme- lcheide konftcn en wetenfehappen , die tot de

?ommi»e
Schilderkonft dienftig waren , hadden voorbe-

reid. Veele zijn'er in tegendeel noch in dien

verkeerden waan, datze meenen, dat alle an-

dere wetenfehappen, als de Bouw-kunde, de

Doorfigt-kunde, en diergelijke, niet grondig

voor een Schilder behoeven verftaan te wefen >

latende hun genoeg zijn ilegts een kennis in 't

honderd daar van te hebben, om dat zy haar

miflehen op den arbeid van andere konnen
verlaten j diehet haalbeter hebben voor-gedaan

als fy vreefen noitte fullen na-doen: waarom fy

vergelijking die dingen foo veel in haar Werken vermijden

ftïeronv™" a ^s 't doenlijk is. Doch dele zijn even als feker

ftandigejon- SilverfmitsJongen , die geduerig van fijnen Mee-
fter aangepord wierdtot hetTeikenen j en ver-

fag hem dikwils meteenige fraije Printen, van

Bloem-en Loof-werk , Kinderkens en dierge-

lijke, op dat hy hem tot ncerlb'gheid aanlei-

den mogtj maar den Jongen, die geen fitten-

de aars had , en liever fpeelde en trijffelde als

Teikende, beelde zig in, dat fijn arbeid die hy
dede, ontrent het na-teikenen van die Printen,

vergeefs was, (weinig denkende dat het hem
namaals tot de Drijf-en Sny-konft foo wonder
wel te pas fou komen , ) zeide eens met ce-

nen korfeligen kop, rond-uit tegen zijn Mee-
Jfter, en gelijk het hem op 't hart lag 5 Wat

Aieefter^ hoe lepe my altijd aan de Ooren en leid

met
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met Telkenen , Teikenen? Wat nut fal my het Tel-

kenen doch geven ? Ik kan om een halve fluiver een

Printje koopen , dat foo fray is , dat ik het myn le-

ven foo goed met maken fal-, ik kan my ter nauwer

nood daar altijd wel mee behelpen j Dus fprak dien

Dommerik, en gaf te gelijkte kennen, dat hy
van onverstandig deeg gebakken was.

Doch Jumus ons de ichets van een waarag- Befchrijvïng

tig Konftenaar lullende ontwerpen, befchrijrt
n̂

c

ft

cn
cS

hem met defe trekken 5 Een Konftenaar moet »»«•

een omfigtig, merkfaam, daadvcerdig en kloek-

vernuftig Menfch zijn , welke door de kennif-

fe van verfcheide Wetenfchappen , een groot

begrijp van alles is ingeftort : want het is niet

wel mogelijk dat ymand een aanmerkens- waar-

dige Inventie foude konnen te voorfchijn bren-

gen, ten zy fake dat hem de voornaamfte gron-

den der regtfinnige geleerdheid vanKinds-bee-

nenaf, zijn ingeprent : foodat'ergeenerley ftu-

diën of wetenfchappen een goed Meefler be- Wa3r ineen

hoorden vreemd te wefen. Hy behoorde de rechrfchapen

gantfche Oudheid , deHiftorifche vertellingen ,£1^0^
met alle de Poctifche verdichtfelen, als op een fend f« welcn*

17 van buiten te weten j ook de formen en ge-

daanten aller fchepfelen ; de veelvoudige be-

roerlijkheden der leden en muskeien 5 de me-
nigerhande aótien, en boven-al de Paffien des

Menfchelijken gemoeds moeten wel verftaan

zijn, want in de levende uytdrukking der fel-

ve , beftaat de grootfle kragt der gantfche Schil-

derkunde. Hy moet ook inde Geometrifche en
andere Mathematifche Konften ervaren wefen

,

want daar in plagten groote Meefters haar ge-

durig te pefFenen 3 en pikten den bequaamften

E 3
tijd
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tijd uyt, om de Zede-kunll, natuurlijke Phr
loibphieen Wis-koniligc wèttenfchappen, Hi-

ftorien en Poëtifche verlierfelen te onderioe-

ken : want of fchoon defe dingen alle niet mag-
tig zijn eenen goeden Schilder te maken, ge-

ven fy nochtans eenig optoyfcl tot de volmaakt-

heid der felve. Wy lullen derhalven niet ver-

re van de weg afwijken, wanneer wy hier in

't algemeen bellaar, op te halen , wat noodige

wetenfehappen een Schilder behoorde te ver-

ftaan, en wat nuttigheid hy uyt defelve, door

die wel aanteleggen, ontrent de Schilderkonil

genieten kan.

Het Haat dan voor eerft by alle verftandige
Een schil- onfeilbaar valt, dat die een eoed Schilder wil
der niocc .»»

*^

voor ai een wefen , tragten moet een zeker en volkomen

kenaat^jn
Teikenaar te zijn : gelijk wy daar van in onfe

Teikenkonft verlchciden aanmerkingen , tot

bewijs der noodfakelijkheidvandickonll, heb-

ben bygebragt : ten anderen is noodig, dat den

En* At- Schilder de Architecture ofBouwkunde verfta,

vwlhw.' volgens d'Exempeien van veel fraije en ver-

maarde Meefters , die daar in hebben uytge-

blonken } want alsdan kan een verftandig JVlan

hem in alle voorval redden 5 en alle Tempels,
Paleyfen, Amphiteatren, Eerbogen , Galeryen

,

Kolommen , enz. Ook alle vercieringen van Sta-

tuë-beelden, Vafen, Pedeftalen, Balonfters, en

'c geen vorder aan Gebouwen kan bedagt wor-
den, na de Antyke en hedensdaagfe manier kon-
ilig aan den dag brengen : en alles na de Tos-
kaanfche, Dorilche, Iönifche, Romeinfche en

Korintifche, yder n ahaar eigenfehap, fterkte

en dierlijkheid, volgens 4e hoedanigheid der

Ge«
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Gebouwen diemen maken wil, toepafTen: Tot
welk men noodtwendig de juiile maat en verde-

lingen weten moet. Daar-en-boven ook ver-

ftaan, wat omtrent fuiken of foodanigen Order
mag geordineerd worden , en wat het reg-

te gebruik of misbruik is. Wat ereraad de

Kapiteelen , de Friefen en Kroon-lijften heb-

ben moeten, op datze groots, vait en gierlijk

mogten fchijnen. Waar Pedeftalen of gecne

mogen komen , wat hoogten , van Boogen ,

Poorten, Deuren, Stijl-koppen, Lij den en tuf-

(chen-wijdten aan yder werk behooren. Ja die

effens een bequaame kennis van de Bouwkunft,
foo veel fy tot de Schilderkonft moet verftaan

zijn , een volkomen Architekt wil wefen, moet
ook wel in de Meet-en Reken-kunde ervaren

zijn, hy moet de grond des Aarbodems, de

Hcmel-ilreek onder welke de Landen gelegen

zijn, den Hemel-loop, en de natuur derWin-
den verftaan. Ook ervaren wefen in de Koftu-

men en voorregten van Steden en Landen daar-

men Bouwen Tal. Goede kennis hebben van

ócn aard der Gronden en Water-wellingen,

fterkte-weging, en wat meer de Fondament-
legging aangaat. Vol goede overlegginge om
de Plaats en Erven wel te menageeren. Rijk

en veerdig om gantfche Gebouwen van Tho-
rens , Kerken , Paleifen , Hallen , Land-en-Ste-

de-huifen, en andere aanfienlijke Gebouwen,
met haare Keukens, Kameren, Schoorfleenen,'

Zalen , Gewelven , Galeryen , Koupels , Daken,

Gebinten, Kappen, Gevels -, alle met bequame

ligten, ruime Trappen en Portalen, makkelij-

ke opgangen j drooge Kelders, en diergelijke

E 4 be-
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bequaamheden meer wel te ordineeren: alfoo

dat fy te gelijk onkoftelijk en groots, regulier

enplaifant, gefond en bcquaam van hoogte,
met genoegfaame Water-vang, zig^ierlijk ko-
men te vertoonen, en onverdrietig , met ge-

noegen des Timmer-Hcers konnen bewoond
worden, gelijk wy daar van ruimer inde Bouw-
kunde geiproken hebben.

Mlfflag van ^e Schilders daar-en-tegen , die deBouwkun-
d; onUim- de nog geheel nog ten deel verdaan , fietmen dat
Ige'

zig leer dikwils tegen hare Regelen vergrijpen,

makende hare Hukken vol tegen-redige en on-

mogelijke dingen, ja menigmaal lbo bot en be-

lachhelijk , dat de Poorten en Deuren, door

welke de Beelden van hun eigen Tafereel moe-
ten pafleeren , kleender zijn dan de Beelden felfs.

K'sgtc van de L.de Vmci getuigt , ( als klagende over defeon-

wetenheid) Schilderyen geilen te hebben, daar

Galeryen met Kolommen in quamen, die ten

opzigt van de Menfchcn welke boven over de

Balonfters leunden, maar dunne Hokken of (la-

ken geleken te zijn.

ook grondig Soo moet ook een Schilder volgens dealder-

Je^m
Ckt,

'
f fekerfte regelen -, vaften grondig in de Perfpek-

tijf ervaren zijn, en die foo wis als fijn A.B.C.

Van buiten konnen, ten einde hy alles wat hem
in de Schilderkonft ontmoet , daar na rigten

kan. Hierom fal een Jong Schilder, felfs van

den aanvang dat hy de Schilderkonft ter hand

neemd, groote vlijt aanwenden, om te weten
wat de Perfpektijf is, hoe die in de natuur ge-

fien word, en hoe dat de felve in de konft» vol-

gens de regulen die ons gezigt in 't fien van de

natuurlijke voorwerpen heeft, gegrond is ; ge=
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lijk die ook, infonderheid in de nieuw-gevon-
de maniere die met de Meetkunde gelijk-gefïeld

is, volkomcntlijk kan uytgewerkt worden: en

dat alles volgens een feer verftanelijke maniere
vajide kleine voetmaat, door den Heer Defar-

gues uytgevorit. Dusdoende falmen altijd na

een gewifïe regel arbeiden, en zig verfekercn

konnen, dat alles watmen komt te maken, een

goeden uytflag (al hebben \ verftandig voor de
verftandige, en natuurlijk voor 'toog van Ge-
leerde en Ongeleerde. Ja ook tot volkomen ge-

ruftheid van zig felfs, om altijd rekenfehap te

konnen geven van de hoogte, ruimte, lengte,

en grootheid van 'teene voorwerp ten opzigt

van 't andere. Ook felfs te konnen leggen hoe
verre datmen van de voorwerpen af ftaat -, hoe
veel voeten en duimen al het Bouw-werk der

Paleifen, Zalen, Galeryen, Pylaren, Vloerin-

gen en diergelijke, lang, hoog, en breed is: en

dat foo wel, als ofmenalle.s in een Geometrifchc

grondvlakte zag liggen, om 't felve met een

paflèr of voetmaat na te meten. Invoegen een

Schilder hem voor een gedurige leifemoet voor-

dellen, dat by aldien hy fijn werk niet op een

goed fondament der Dooriigt-kunde aanvangt,

fijn Schip fonder roer zeild, en in een woefte

zee vol onbekende klippen om-dobberd. ookinJc
Een Schilder moet ook feer wel de Anato- Menfch-kun-

mie, ofdeuyten inwendige geiialte , en de „Üe erva^n"

verdeelinge van 's Menfchen Beeld verftaan :
wefen-

Hy moet daar van weten de juiite proportio-

neele Natuur-maat , en ontledinge van yder

deel , ten opügt van 't geheel ,
gewigt en te-

gen-gewigt in 't bewegen. Veranderlijkheid

E f van
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van alle foo natuurlijke als gemaakte Actiën:

Gelijk daar zijn gaande, (taande, fprekende ,

wijlende, loopende , fpringende, werpende,
torflende, trekkende, llaande, bukkende, en

andere ontelbare doeningen meer. Hoe die be-

wegingen door de Muskeien of fpieren worden
uytgevoerd, en hoe die van gedaante en byfon-

der gebruik zijn : waarzc in dele of gene actie

het meefte geweld doen, en zigfien laten. Ook
moet verftaan wefen , de form

,
getal , Koppe-

ling, plaats en gebruik van alle de gebeenten,

als zijnde de inwendige fchets of leeft van den

Menfche 5 op datmen feker wete waar yder

fpier is vaft-gehegt ; en hoe zig yder lit door
schoonheid, hulp van dek ofgene Muskei uy tftrekken , bui-

gen en aan-halen kan , ofom hoog , om laag en el-

ders heen gevoerd kan worden. Hier toe moet
hy ook weten wat fchoone of mismaakte leden

zijn, 't geen uyt d'aanmerking van de fchoon-

heden in de AntykeStatuën waargenomen, kan
gefchikt worden. Hy moet ook weten , wat
bevalligheid

, grootsheid en welftand aan een

Beeld te wege brengt, en voorts de mogeljke
buigingen, uiterfte vermogen , en gebruik van
alle de leden en gewrigten met goede reden

verftaan. Voegt'er by , dat hy ook kennifle be-

hoorde te hebben, door wat trekken, teikens

en opzigten men alle de pafïien en togtige ge-

negentheden van 'sMenfchen herte, nadeby-
fondere ontmoetingen en voorvallen kan uyt-

drukkenj als daar zijn de gemeene lijdingen,

van Gramfchap, Toorn, Blijdfchap, Droef-

heid, Liefde, Wanhoop, Schaamte, Vreefe,

Edelmoedigheid , Trotsheid , Verwonderinge

,

Ver-

Eerstolen.
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Verfchrikkinge , Medoogentheid , Jaloersheid 5

Geilheid, Zedigheid, Verfmadinge , en dier-

gelijke hartstogten meer , lbo alsze ook veel-

malen uyt het aangefigt, en deopflag der 00-

gen konnengefien worden, want dat is het fpie-

gel-boek van 't gemoed, door welk men met
de oogen tot de lijdingen van de ziel kan in-

booren, om van een Menfche eenigfints te kon-
nen oordeelen. Soo getuigt het Eerftc Boek
Samuels van Davtd, dat fijn Vromigheid hem Kap. u^
ten aangefigte uytblonk. En by Mofes in 't eer-

fle Boek der Schepping word van Kam gezeid,

dat fijn aangezigte verviel , doe hy toornig op
fijn Broeder Abel wierd: en iulke exempelen
befchouwen wy dagelijks. Op alle welke den
Schilder behoorde te letten , om die tot fijn me-
morie in te prenten : ten einde hy alfoo met
een goede kennis, dcfc dingen aan fijne Beel-

den fou konpen toepaflen.

Soo moetmen ook door het neerftig onder-

foeken van de Oudheden en Hiftorien, alle de mo"t inde

voornaamfte eefchiedenilTen weten ; op datmen Hlftorien< CÏ~

.
'

' ' o 'ï V3ccn welen ;

wel van den inhoud verfekerd zijnde, foodani- end' oude ze-

ge Beelden van Mannen , Vrouwen, Jongelin- den veiftaan *

gen, Maagden, Knechjes, Meiskens en Kin-
derkens, als tot foodanigen geval betamelijk

zijn, verkiefen kan : en die dan voorts na hun ge-

fag of Staat-bekleeding, van Keilers, Konin-
gen, Prinflen, Burgemeefteren , Veld-Over-
iten, Ridders, Raads-heeren, Keur-bendelin-
gen , Dienaars , Soldaten , Slaven 5 ook Geefte-

lijke Ampten, alsPriefters, Wichelaars, Ve-
Haalfe Maagden, Sangers, Trompetters, en an-

dere meer, met hunne eigene Kleedingen, ver-

cier*
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gierfelen en toe-ftellenuyt-ruften, en fchikken
na de verfcheidentheid der Natiën, lbo als die

aan Joodfche, Babylonifche, Perfïaanfche, E-
giptifche, Griekfche , Romeinfche of andere

vreemde Volken (onder welk een Hiftoiïe die-

men ordineeren wil gefchied is ) eigen zijn.

Tot welk ook byfonderlijk noodig is, datmen
wete alle de Oude Zeden en Manieren, foovan
Godsdienften, Goden, Offerhanden, Feelt-da-

gen , Vergodingen , Inwyingen , 's Konings uit-

roeping , Trouwen , Bed-leidingen , Maagdoms
beweening, Gattmalen, Oovlogs-aanfegging ,

Aanfpraken , Triumph-vociingen , Raadplegin-

gen, Soon-aanneming, Baard-en Hair-fchee-

ring , Vegtfpeelen , WorÜelingcn ,Renloopin-

gen, Scheep-ftrijden, Jagt-fpeelen, Eeuwipe-
len, Bloemitroijingen, Bacchus-feeften , Rey-
gangen, Lijkitatiën, Juftitien, Beihijdingen

,

Doopingen, en menigte andere Schilderagtige

Ki
An

d'

k<

e
en aa ^ oll(^ e gebruiken. Ook alle Mannelijke en

enormmen- Vrouwelijke toetakelingen , van Topfluyëls 5
tcnvcrftara. Tullebanden, Gordels, Mutzen, Bonnetten,

Hoofd-banden, Kapfels, Hulfels, Broofen, Band-

windels , Voet-zooien , Rijg-fchoenen , Slotfen

,

Borfijkijnen , Sonne-fcherrnen, Kroonen, Voor-
hoofd- ^ier fels , Arm-ringen , Peerel-fnoeren

,

Kettingen, Oor-ringen, enz. Item alle Oor-
logs-gereedfchappen , als Storm-hoeden , Schil-

den, Swaarden, Spieflen, Rondaflën, Pans-y-

fers , Kolders , Veld- rokken , Pijlkokers , Strijd-

hamers , Harnaflën , Pin-knodfen , Bogen , Heir-

bijlen, Muur-brekers, Rams-koppen , Vaan-

dels , Standaards , Trompetten , Bafuinen , Hou-
wers , Dolken , Poken , Zabelo , Klingen , Ketel-

trom-
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trommen , Leger-trommen , Banieren , Blafoe-

nen, Veld-tcikens, Strijd-wagcns, Wagen-zc-
tels, Gcfpen, Riemen, Slingers, Plumadien,

Leger-tenten, Paviljoenen, en wat dies meer
tot den krijg van nooden is. Ook alderhande

Antyke Gebouwen , van Amphiteaters , Pallei-

fen, Raad-huifen, Vegt-perken , Ren-banen ,

Tempels, Bad-ftoven, Gewelven, Trappen,
Kolommen

, gefnedene Steenen , Pedeltalen ,

Bafementen, Pyramidcn, Sepulturen, Vafen,
Schouw-potten , Statue-beclden , Fonteinen ,

Lultgaarden , Galeryen , Rotzen , Grotten, Ge-
boomten, Struiken, Stammen, Bies-Boffchen

Klim-op, Wandloof, Lis, Bloemen, Looven,
Krans-vlegtingen, Kurfkens, Bennekens, en

diergelijke dingen volgens d'Oudheid te inven-

tecren. Soo mede de Offer- gereedfehappen ,

alsA 1 taren , Slagtmeffen , Bijlen , Offerhanden

,

Dek-kleden , Kranffen , Stieren , Koeijcn , Bok-
ken, enz. Gefnedene Vaten, Kruiken en Kan-
nen, Lampen, Kandelaars, Schalen, Geheelde
Bekers ,Kroefen en Drink-hoornen, Bekkens,
Schootels , Wierook-vaten , Vuur-potten, Koel-

vaten, Toordfen, Flambeauwcn, Drie-voeten

en Nappen, alsook Schabellen, Banken, Zit-

ftoelen^ Troonen, Ruft-bedden , Legerfteden,

Bank-kulTens , gefnedene Tafels, Schat-kiften,

Buffetten , Kabinetten , Gordijnen , Tapijtlery-

én, Koorden, Quaften, Bonten, Leeuwe-hui-
den en Tygers-vellen. Van gelijke diendmen
ook de gedaante en aard van verfcheide Beeften

te verltaan, als voornamentlijk die veeltijds in

de Konil van ordineering te paffe komen j als

Olyphanten, Paarden, Kameelen, Leeuwen,
Bec-
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Beeren, Tygers, Luipaards, OiTen, Stieren,

Koeijen , Rammen , Geiten , Schapen , Bokken,
Harten, Honden, Wolven, Apen , Arenden $

Pauwen, Swanen,Papegaijen, ook andere ver-

digte Dieren en Monfters, van Satyrs, Tritons,

Water-Nimphen, Meirminnen , Zee-paarden
,

Hoornen en andere Zee-gewafïen. Item alle

andere tuigen van Muzijk-inftrumenten, Boe-
ken, Ceedels, Rollen, Spheren, Globen,en
wat meer tot vergieringe der inventien word
by-gebragt en te pas komen kan.

Aard der ver- Eindelijk moetmen , voornamentlijk tot het

vafUanwor- Schilderen arbeiden , om grondig den aard

,

den kragt envermogen der Verwen, OlyenenVer-
nilTen, omtrent het Koloreren te kennen : die

ook wel en veranderlijk te ordineeren , en na

vereiich van faken , aangenaam en met zedig-

heid op fijn juifte plaats wel te fchikken, en

natuurlijk aan yder ding toe te eigenen -, ten

einde men niet laat blijken, datmen zig op de

fchoone koleuren verlaten , of de ware Deugt
van fijn Tafereel door een enkel Verwen-ge-
pronk geiogt heeft. Van gelijken moetmen

"""verwin weeten, hoemen de Verwen, foo in het Dood-
moctTerftaan verwen, als in 't Op-fchilderen fal temperen,

handelen en aanleggen , en hoedanig defclve

helder, gloeijend, en fchoon op den ander ko-

men te dekken, en zig makkelijk Schilderen la-

ten j invoegen fy verltandig gehandeld en plai-

ooic dedagen fant gekoloreerd mogen fchijnen. Daar-en-bo-
ciifch3duwen, ven moet de eigenfehap en kragt van Dag en

Schaduwe wel verftaan en geobferveert worden,

op dat die niet tegen-redig van plaats en figuur,

of onnatuurlijk van koleur en kragt kome te ver-

tooncn,
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toonen, maar beforgen dat de felve altijd na

de even-gelijkheid van 't algemeene ligt , het

zy Someriè dagen , Sonnefchijnen , Morgen-
en avondftonden, Manefchijn , Keers-ligten ,

en ander voorvallen of geileldheden des Lugts,

gefchikt zijn: op dat'er in het eene ding, ten

opzigt van het andere , een behoorlijke uyt-

heffingen redding waargenomen zy. Uyt alle

welke volgt de noodwendige kennifle van de

Houdinge , welke de PerfpeóHve , of propor- Houdinge,

tioneele verflauwinge der koleuren mag ge-

noemd worden: en defe niet verdaan worden-

de, kan nimmer yts natuurlijks in een Schilde-

rye bearbeid worden, gemerkt de Houdinge
het felve gevoelen dat ons oog in 'tbefchou-

wen van 't leven geniet, inde Schilderyen kan

verfchaffen. Soo moetmem ook tot de kolo-

reeringe verflaan de natuur der Reflexien ofReflexieo,

weerfchijnen, waar en hoe die vallen of niet

vallen konnen , wat koleuren fy aannemen of

verwifielen. enz.

Eer wy nogtans dit Hoofdftuk beiluiten , Nuttigheid

moetenwe met een woord noch aanraken, hoe V31lBoetlce"

voordeelig het den Schilder is, dat hy een fixe

handeling hebbe om uyt Kley te boetzeeren
,

't welk hem dikwils feer noodig kan te pas ko-

men , om hem by eenig voorval fray te kon-
nen behelpen j infonderheid wanneer hy het le-

ven moet mhTen , het zy om vliegende Beel-

den , actiën van onderen-aan te fien , en ander

verkortende dingen te inventeerenj op dat hy
die dan fetten, hangen of leggen mag, fooals

hem tot fijn voornemen beft dienen konnen.

Ook om fomtijds yts fraais datmen geinven-

teerd
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teerd heeft, in weten te behouden, en als een

Konit-ftuk na te laten: tot welkers einde het

ookvanhet Etzen of bijten io koper, niet ondicnltig voor
een irai Meeiler geoerfend word j om fomtijds

een goede Ordinantie in Print uyt te geven ,

gelijk daar van de nuttigheid ftrax lal gezeid
worden.

Etzcn.

VI. Hoofdstuk.

V'

teMecfteis

woideu.

eriïaan hebbende aile de noodige kennif-

fen en wetenfehappen die een verftandig

Schilder moet tragten te beiitten , en zig ei-

Waarom foo gen te maken , kan nu wel eenigfints gegilt
D
" worden, hoe het by-komt dat 'er ibo weinige

tot de volmaaktheid van eengroot en algemeen

Meevier geraken konnen* gemerkt meenige

na veel arbeids eerft beginnen te fien wat' er to:

de Geleerdheid van een groot Schilder vereilt

word ; en desvvegen haar een oneindig getal

van fvvarigheden omtrent de korïft-regelen prak-

tifeeren, die haar onmogelijk fchijnenoyt te Tul-

len te boven te komen : invoegen fy al fugtende

onder dien laft, van vreefe wederom terug loo-

pen, of veranderen door 't befchouwcn van dit

ingebeelde Medufaas hoofd , in een fteen van

wanhoop en leuyheid , alfoo datze blijven die-

ze zijn en waren, dervende uyt fchnk voor de

kennis, die de volmaaktheid vereift, niet een

Voet verfettcn , om een andere voorby te Hap-

pen. Doch dit alles behoorde een verftandig

Konftenaar niet af te weeren , of fchoon veele

de regte Meefterfchap niet komen te treffen,

maar

Wat dit 011-

ttent een

Leergierig

gemoei bc-



derAlgemeeme Schilderkonst. Si

maar veel-eer aan re manen : want hoe de we- hoorde te

tenfehap eener kon ft minder gemeen is, hoeze

heerlijker in de oogen aller menfehenuytmunt.
En orwe fchoon de volmaaktheid van een konft

niet konnen bekomen, is'et niet te min loffe-

lijk, een trap of twee hooger geftegen te zijn

dan een ander: Ja al wetenwe dat andere groo-

te Reufen in Meefterfchap zijn geweeft, ten

opfigt dat wy maar kleine Mannekens zijn , en

dat iy veele en verre dingen hebben konnen
iien, moetmen evenwel door neerftigheid op
hare fchcuderen fien te klaveren , op datmen

,

ware het mogelijk , noch een weinig verder

mogte Hen dan ly gefien hebben. De geduri-

ge iorge moet meer waken , om door een ge-

itadige voortgang niet alleen andere te agter-

halen, maar die ook voorby te flappen, dan
zigaan de volmaaktheid op eenenbot te verga-

pen: want dat isderegte wegom de volmaakt-

heid naait by te komen , foo wanneermen met
de alder-uitftekendfte om prijs geduurig daarna

tragt. En dat de luit en geduurige neerftigheid,

onmogelijke dingen mogelijk kan maken j heeft

ymand onder d'Oude in dele woorden heel wel Doorkcriuft

afeefchetft : Daar is niets dat het Menfchelijk oe- ka» men gro-
D

, . . . _
J

.
J-J* te dragen be-

moect met weet ujt te vinden
, Joo wanneer bet Jlegts komen.

daar lufl toe heeft ,
gemerkt het verjland des Jlden-

fchen een groote kragt be^it , om alles wat hertelijk

bemind word , te agterhalen. Soo fietmen ook dik-

wils met verwondering , dat ecnige Schil- Hoe fommi.

ders in haren cerften yver een Herken voort- foopkoSen

gang in de konft doen, en fteken foo 't fehijnt ** ftcuywfc

na de Kroon van volmaaktheid , welke dan

eens wederom gelijkelijk komen te fteuyten ,

F daar
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daar van de befte op eenen bot blijven liaan ,

d'andere gaan van die uur aan , wederom al

foetjens te rugge. Want het fchijnd dat het

fwaarvald, by de volmaaktheid diemen beko-

men heeft , te blijven > 't gaat met de dingen

der natuur foodanig, datze in haar loop te rug

deinfen, wanneer datze niet meer voort kon-

nen. Even gelijk als wy ons ielven daarom in

'teerfte yverig aangelet vinden , om de gene

t'agterhalen die ons den weg leiden ; foo be-

gind defen ernft te gelijk met de hope allengs-

kens te verdwijnen, foo ras wy merken dat het

ons te fwaar vald , defe fchigtige voorgangers

voor-by te flappen , of ten minften voet te hou-
den, 't Dunkt ons dan louter dwaasheid te zijn

langer te volgen 'tgeene men niet en meend te

konnen agterhalen, Verlatende daarom wat ai-

reede by andere gelukkelijk begonnen is, foe-

ken wy yrs nieuws, daar inwe ons beft willen

doen , welke wifpekurige verandering hin-

derd , datmen tot de volmaaktheid niet gera-

ken kan.

Da'cr veel

'

c Is °°k wel te gelooven , dat de oorfaak van
am 't wei be-Jefe te rug-deyfing aan het wel of qualijk be-

3ngt
'ginnen der ftudiën hangt : en dat meer ten op-

zigt van het wel-gefteld en leerfaam gemoed
des Leerlings, als wel ontrent de getrouwe on-

derwijfing des onderwijfers. Want dat is de

Preuve van een overdeftig verftand , foo wan-
neer' fijn uytnementheid geen verleidinge geeft,

om het qualijk aan te leggen.

Dus hebben veele haar te vreden gehouden
met het gene ly aireede hadden aangenomen ,

daar nochtans de ware voortgang en optoijing

van
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van een kond bedaat , in het verbeteren van 't

gene andere noch onvolmaakt gelaten hebben:

door welken Leer-yvermen t'allen tijden heeft

bevonden, dat de konden hebben toegenomen,

en de Bouwers daar van, groote Meeders ge-

worden zijn. Hier in fletmen ook by vele een

groote misflag , om hunne liudië wel aan te

vangen, datze die juid altijd op een en de fel- Misflag ta»

ve manier, en na 't Exempel van óces of geene

willen uytvoeren: wantdewijle het dik wils ge-

beurd, dat het hunne gelegemheit niet toe laat*

om alles (ijsje op zijn rijsje te doen, foo geven

zy de moed verloren, en blijven in haar Leer-

jaren deken , klagende dat haren daat niet ibö

veele vermag, als tot de Ocffeningom een goed
Schilder te worden van nooden is: welke kom-
mer-zielen van L.de Vinci^ aldus werden tegen

gefproken. De Schilders, zeid hy, welke h aarJe
a

d

n

J-prokCfl

„ altijd veronfchuldingcn, dat hun armoede niet

„toe laat te dudeeren, en dat zydaar door be-

llet worden een volmaakten Schilder te wor-
„den, die dwalen grootelijks, gemerkt fy die

„fchuld niet op haare armoede, maar op haar

„moedeloosheid moeden leggen Want de
„Deugdelijke OefFeningen zijn altijd genoeg,
„niet alleen om den geed, maar cok om het

„ Lichaam fijn voedfel te verfchaffen. Hoe veel

„Philofophen heeftmen wel gefien, in'tmid-
„ den van de Rijkdommen gebooren , die de-

„felve hebben verlaten , op datze haar iri de
„wijsbegeerte, en de oeffening van de deugd
„en wetenfehappen , niet hinderlijk {ouücn

„zijn.

Maar gelijk hetwelraadfaam, jaookfeernc*

F a dig
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wst'erin't dig is, datmcn in den beginne van fijne Stu-

andereMecf- dien andere Brave Meeftcrs navolgt , en tragt
tersmoet jn dat gene, in welke fy gedwaald hebben,

meu wordsn. haar te overtreffen, alfoo diendmen te weten,
dat daar ontrent niet alleen yver en neerflig-

heid moet aangewend worden, maar ook voor

al zigfeer wijflèlijk dragen : want het geleerde-

vyatMcefter-lijk navolgen van een groot Meeiler, vcreiil

S hi?

piCe
" V17 wat anders , als het fimpcl na-kopiëeren ,

dat voor de Jongelingen wel een beauaam mid-

del is, om voor eerfl de
T"' han-

delen, een maniere va ^rijgen,

de Verwen en Kolorijten uweren vinden, enz.

Maar in het Meefterlijk iludeeren , en navol-

gen daar moet alleen het oordeel zig omtrent

de Deugden van de alderbefte dingen oeffenen:

en dat met een forgvuldige neertfcigheid , om
alles uyt te vorflen, 't geen daar van den reg-

ten aart der Konif in is. Want in de bette Ta-
fereelen fitten de Deugden fomtijds lbo diep

,
verborgen, en foo konftelijk door het geheele

Werk ingewikkeld en doorvlogten , dat den

onkunde
alderfcherpfinnigften Meefler defelve niet als na

volgen dc
D
fau- een lange opmerking beitaat te vatten. Soo

Secren beft"
^aC van een onkundige dikwils de fouten die

na. daar noch in gebleven zijn , allerbefl worden op-

gevolgt en ingefogen. Daarom men met een

verftandig en regtfinnig oordeel foodanige din-

gen beftudceren fal , en niet al voor Suiker op-

eeten wat van óe^e of gene groote Meefters

voortkomt j invoegen men de gebreken foo wel
als de volmaaktheden tot een wet van navol-

ging komt te ftellen , even ofmenze uyt eer-

bied van haar Meefterfchap , moeft agten niet

te
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te hebben konnen dwalen. » Maar dan kan het

navolgen eerft prijswaardig en voordeelig zijn,

wanneer fy de voiie kragt der Konft inde voor-

naamfte dingen heeft getroffen. Aangaande nu

de nuctigheid, diemen uyt het navolgen enbe-

ftudceren van Oude en geleerde ftukken moet
halen, is, datmen de konft en kragt van foo-

danige Schilderyen , aan lijn eigen Werken
leerd toepaflèn, en daar in als fijn eigen Werk
vertoond •, dat is , datmen de Deugd van een

beroc *
. Werk , omtrent en in een

Nieuw'-*, fdelijk oeffend. Hier- Gebruik uyt

om is'et datmen co Konft- Hukken met gccnJjJJJJ^S
lofie, of loopend oog moet befigtigen , maar geleerd heeft,

defelve wel nadenken, en die bedenkingen an-

dermaal hervatten, de ftukken in de hand ne-

men , en bcipekuleeren die wel nauw door en

door, op datmen.alfoo, na een veelvoudige op-

merking , de ware Deugd der Konfte en den

geeft door welke foodanigen Meefter is geleid

geworden, verftaande, die ons felfs eigen ko-

me temaken. Doe'er by, dat daarom eencn

Jongeling omtrent de konft van foodanigen na-

volging, zig moet voorfien, met hulp en on-

derwijs van een getrouw Leer-meefter, op dat

hy omtrent het gezeide, fijne onervarene fin-

nen en handen geleerdelijk beftieren mogt.

,,'tEiris ook niet geraden , zegt F. Junius^ Ho
™J"

Vin

„dat wy ons fclven tot eenen Meefter alleen Meeftós het

3, overgeven, om die in alle dingen te vol- Jf^
ni^f

„gen: Ayelles was ongetwijffeld den alderver- men voegen.

„ maardften , nochtans hebben hem wel ee-

„nige in 't een of'tander deel te boven gegaan.

„ Hy wierd wel van d'Oude Meefters geprefen

,

F 3
„maar
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5, maar niet dat hy alleen behoorde na-gevolgd

5, te worden, 'tSoude wel goed zijn als ApeL-

>,les te worden, maar wat kan 't fchaden dat-

5 , men tot de bevalligheid van spelles toevoegt

5 , de Geluk-floutigheid van Iww , d'onver-

3, moeide neerftigheid van Protagenes , de kloe-

„ ke diepfïnnigheid van Nicophams j en andere

„hare deugen meer aan te nemen. Soo leg-

gen wy nu ook , wat kan het hinderen , foo wy
Raphel Urbijn als een ligtende Fakkel in fraije

ordineeringe , zedige befigheid der Beelden

,

en grootfe gedagten willen navolgen: dat wy
daar by Toeken te krijgen de wiflè Teikening
cnvalte omtrekken van Carais^ Tefia en andere j

de bevalligheid , cierlijke plaifantie , en rijke

Majefteit van Pietro de Cortone^ de verltandige

waarneming en dagen , Krokering en natuur-

lijke Koloreering van Poujfiin, Barotius, Simon

Foêtj en watmen meer na fijn humeur en gave
oordeeld , in andere Meefters navolgens waar-

dig te zijn. Want gelijk wy gezeid hebben ,

dat de dingen beft-gelukken , welke met ons

oordeel en gefonde reden over-ecn-komen, foo

vindmen ook felden alles dat ons behaagd in een

ding alleen : Waarom eens Wijs Man behoor-

de van yder het befte te ontkenen : en dat lbu

dan , om met een woord te feggen , een vol-

maakt Konftenaar zijn, die alle het gene in an-

dere gebreekt, opmaakt , en bemoeid dat in

andere Werken overtollig is. Die daar na trag-

ten , hebben 't regte wit in 'toog, en die 't

bekomen, lullen fekerlijk den naam van een

Groot Meefter be-erven , en den roem van alle

de voorige Eeuwen , met de Deugd van hare

Werken 5
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Werken verdooven. Die gene daar-en-tegen

,

die andere navolgen en blijven navolgen, zijn

even als die, welke langs de grond blijven krui-

pen , en uyt vreeie van te vallen , niet op haar

eigen beenen durven {laan, veel min haar ielven

aanporren, om het gene, daar andere nalatig in

zijn geweeft, te verbeteren, of yts toe te voe-

gen. Vande iulke zegt De Vincidatze geen Ech- Wat de viBci

te Soorten maar alleen Neven van de kond mo-fadevande
~ _ „ » j -iiT i rv gene die nala-
gen genoema worden. Waarom ook j-ttnius*l%m de ver.

zeet dat fulke navoleine een flaaffe Imitatie is, betering van
j° 1 < riJT-jj y- . haar doen wa-
den aankomelmgen meer ichadelijd dan pronj- ren.

telijk; gelijk hy het quaad gebruik daar van uyt
Quintilianm aanwij ft : die aldus zeid: Veele die

„ in defe on-ontbindelijke ftrikken gevallen zijn

,

,, verlieten ook met eenenden ernft der vrymoe-
„dige betragtinge, daar fy van naturen toe ge-

stegen waren; ja fy verlaten de nature felfs;

„den alderbeften Leidsman, dewijl fy na ik

„ weet niet wat voor een Leer-meeiter omiïen.

„Want (zegt hy opeen andere plaats) daar is

niets , 't welk door de enkele Imitatie toe-

„ neemd : En indien het ongeoorloft ware ge-

„ weeft, tot het gene gevonden was, yts toe

„te voegen, wy fouden als-noch anders geen

„ Schilderkonft hebben, dan die d'uiterftelini-

„en van de fchaduwen der Lichamen na-trekt.

Vorder ftaat nu ook aan te merken , datmen
neffens de verftandige navolging zig wijselijk 'Algemeen

dra se in het aanhooren van alle-mans oordeel, °°"*«iook
-5~' W3t K " Il lcc

felfs ook van de onkundige, want daar met op- ren.

merking op te letten , kanmen veeltijds wat
goeds daar uyt leeren : Men leeft van feker Schil-

der , die, als hy gevraagd wierd, wie hem foo

F 4 wel
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wel had leeren Schilderen? niemand noemde,
maar wees met fijn vinger op het omftaande
Volk j te kennen gevende, dat het oordeel van
den gemeenen Man , hem vooi figtig had ge-

maakt, om fijne konft wel aan te leggen. Soo
plegen ook in het gemeen de Konitenaars in

Griekenland , welke om prijs flreden , hare

Werken, van die geen Konitenaars waren, te

Gccftigvoor- laten oordeelen. Ons is verhaald van feker ge-
val val, in welke verfcheide Liefhebbers by-een

waren, om van een Tafereel, in welkdeOffer-
hande van Abraham gefchilderd was, te oor-

deelen. Terwijl deKonft-kundige dat felve be-

fagen , en yder fijn Lof en goed-dunken daar

van feide , quam 'er een gering onkundig Man
by flaan, en hoorende dat dien Meelter foo dap-

per geprefen wierd , voer hy aldus uyt : P-riift

gy-lieden dien Meeiïer foo , my dunkt dat hy
wel een groote onvvetentheid , of een kleine

forgvuldigheid omtrent het maken van die Hil-

torie gebruikt heeft! d'Omitaanders hier over

gebelgt , ftieten hem aan een zijde , zeggende
fchimpender wijs , wat wil deien Lompaard
van de konft oordeelen; maar hy drong' er an-

dermaal wederom op in, en zey, kom,ikfal't
ti toonen waar de bottigheid van den Schilder

leid , alleen met defe vrage te doen : Wijd: my
eens, 2iedehy, hoe Abraham, als hy fijn Soon
fal geflagt hebben, dat fwaard wederom in die

fchecde (al konnen fteken? De Konft-kenners

daar op aanftonds agt nemende, fagen dat den
Schilder Abraham met een kromme houwer
in de eene , en een regte fcheede in d'ander hand

vertoond hadde, waar op den eenen den ande-

ren
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ren aankeek , en fchaamrood wordende , al

meesmuilende wcg-droopen , voelende dat den

eenvoudigen man beter de inisflagen dan fy ont-

dekt had.

Hierom moet een verftandig Schilder nie-

mands oordeel veragten, maar met geduld over

fijn Werk aanhooren en verdragen j want dat wat het ge-

leerd de ondervinding dat'erfeerwejnige buiten "«"verftaan

de Schilderkonft zijn , of fy konncn de juift- k3n -

vormige gedaante van een Menfch of bekend
Dier (in 't algemeen aangemerkt) feer wel on-

derfcheiden , en lichtelijk aanwijfen , of een

Menfch gebult of gebogen is, ofhy een dik

been heelt , of fijn hand te groot is, ofdat hy
eenige diergelijke gebreken in de natuurlijke

geftalte heeft : waar uyt men dan (eer ligt kan
befluitcn : dat die gene welke de fouten in de

natuur weet te onderfcheiden , ook bequaam-
heid heeft om van de misflagen der Konft-wer-
ken te oordeelen. Het is den regten aard ( zegt Ecn regtfcha _

Cicero, in fijn Boek van de Ofticien) van goe- pen Konftc-

de Schilders, Beeld-fnijders en Poëten, datze grcrnefijn

hun daarin verblijden, lbo wanneer als de gant- wetl

^

en "*"*

fche menigte van 't Volk, hare Werken op het de gamfehc

nauwii onderfoeken, ten einde dat fy verbete- Weeicld -

ren mogen 't geen by veelen berifpt word: Ja
fy plagten daarom foo by haar felven , als met
andere te overflaan, water ook ergens in hare

Werken misprijfelijk mogt wefen. Aanmerkt
vorder datmen wel nauw moet onderfoeken, of
de oordeelen van andere , omtrent ons Werk op
gefonde reden ftaan > op datmen haar noit te-vJnSeSui-

gen-fpreekt, voor dat het wonder wel te pas
denooidded.

komt, en dat gy met overtuiging haar onge-

F f fond
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fond oordeel op een welgeboren uur ontdekken
kunt. Soo wift spelles hem als een verftandig

Man van den tijd te bedienen, doen Alexander 't

Paard dat hy gefchilderd hadde niet veel agte,

want fijn levend Paard eens by de Schilderye

komende, begonde te brieften: Spelles daar op
fijn kans waarnemende, feide tegen Alexander.

U Paard heeft beter oordeel van de konjl , als Gy.

In de Konften moetmenuyt aanftenvan Perfoo-

nen , het oordeel der Grooten niet meerder dan
dat vanden geringen betrouwen, want het ge-

beurd veelmalen dat de Magtige kleine kennis

van de konft hebben.
Groote heb- L. Mummws toonde in defen wel te regt fijn
ben lomtiids r n • j 1 ir
kleine kennis onno°le]heid, wanneer hy Konnten ïngenoo-
vandcüons-men hadde, en meeft. alle de Schilderyen en

Pronk-beelden naar Roomen liet brengen , belas-

tende de Schippers en Overften, dat,by-aldien
Exempelen fy eenjge van d\c quamen te verliefenof te bre-

ken , dat fy daar voor wederom nieuwe foude

moeten laten maken. Gewiftelijk heeft hy ge-

meend dat hec maar met hermaken genoeg was

,

en dat alle Meefters eikanderen in konft gelijk

waren. Even lbo wierdieker aanfienlijk Duit-

fers ( die te Roomen een deftige Schilderye van

een oude Tronie zag) gevraagd, wat hy foo-

danigen Stuk wel foude waardeeren? waar op
hy uyt goeder meeninge antwoorde , Al was
die Vent levendig, foo wilde ik hem te geefs niet

hebben. Sig inbeeldende dat een Oude gerim-

pelde Tronie , geen Konilige Schilderye kon
wefen.

Laatdunkend- Daar is ook niets dat eer en meerder bedriegt

hcid bediicgd. dan het eigen oordeel van een Menfche , die een

groote
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groote agtingvan fijn eigen werken heeft: felfs

ook buiten defe laatdunkenthcid : want het ge-

ne wy door onfen arbeid befuurd hebben , fchijnt

ons altijd feer fray, en 'tfchijnd door een aan-

geboorne Liefde tot onsfelven natuurlijk, dat-

men in fijn eigen werken het grootfte behagen
heeft, en datopfoo een wonderlijkeen verbor-

gene wijfe , dat Cicero felfs bekend, dat hy niet

kan begrijpen , hoe onfe Werken ons altijd

fchoon dunken j En nochtans is et foo , zegt hy

,

Want ik kan anders niet denken ofmijne Werken zjjn

de befte , en gy daar-en-tegen laat u [elven voorjlaan

dat de uwe de befte -Lijn. Even foo is ook het oor- <

t oordeel

deel van onfe Vrienden dikwils fehadelijk en van vrienden

verleidende , want door dien fy veeltijds met
na

ons van eenen fin zijn, foo gebeurd het dat fy

ons te gevalle pluim-ftrijken; invoegen dat het

misprijfende oordeel van onfen vyand meerder

voordeel kan verfchaffen , dat het goed-vinden

van onfen toegenegen Vriend.

Hier uyt volgt klaarlij k, dat de Schilders, die Darmen ov«

hare Werken niet altijd in t wijffel trekken , klei- ^n
,

WerKen
• 1

J
cl J- j J r *eeltw))ftc-

ne voortgang in nare itudie doen ; om dat ly üngenmoet

het alles voor goed keuren watze maken, en opucmcn '

dunken altijd dat hun voornemen wonderlijk

wel gelukt is , in 't gene fy hebben voortge-

bragt : maar die twijffeld , foekt altijd met fijn

veriland boven fijn Werken te vliegen , de mis-

flagen uyt te vorflen , te onderfoeken , waar en
hoe hy dat verbeteren kan, op dat hy foo van
trap tot trap wijfer wordende, indekonftmogt,

deel

opklimmen, 't Gaat gemeenlijk feker , dat wan- van den scha-

neer als het oordeel vanden Schilder geheel ak- deil
?°"!r... . o ven x. wem

kordeerd met den uytflagvan fijn Werken, dat gaan,

die
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Behulp-mid-
dclen om van

fijn dingen

wei te oor-

declen.

Lijften doen
aan de Tafe-

reelen deugt

ofondeugd.

die dingen niet wel komen uyt te vallen ; en

noch hebbenze een veel dimmer einde , wan-
neer het Werk het oordeel van den Schilder te

boven gaat : Doch wanneer het verHandig oor-

deel verder voor-uyt loopt dan de Werken, en

't geen men daar in komt te fien, foo ftaat van

de iulke noch een groot Mecfter te verwagten.

Soo plegen verftandige Schilders haar in de-

fen , van eenige behulp-middelen te voorfien , die

haar in het oordeelen van hunne werken eenig-

fins te bate mogten komen : Hiertoe gebruik-

ten fommige de Spiegel, in welke fy hare din-

gen als in een tegenltrijdigen en omgekeerden
ltand befagen j invoegen fy haar oordeel , door

het befchouwen van twee onderfcheide Vertoo-

ningen, op den Toetfteen bragten. 't Is niet

fonder reden, datmen door dat middel de fou-

ten zijner werken kan na-fpeuren ; want door

dien de omkeering van ltant , veroorfaakt dat

de eige liefde omtrent onfe Werken niet in haar

volle kragt kan heerfchen , foo komen wy die

aan te fien als het Werk van eenen anderen

Werk-meeder , in wclkmen (gelijk d'onder-

vindinge leerd) altijd veel gebreken vinden kan.

Andere keeren hare (lukken fomtijds om , en

fien die t' onderde boven , omalfoouytte vorf-

fen , of hunne dingen haar behoorlijke Teike-

ning en kragt hebben, en behouwen : gelijk

dat mede , door de Lijden aan de ftukken te doen,

dikwils ontdekt word j want dat is door erva-

rentheid bekend geworden, dat de lij den een

Schildery beter of flegter konnen doen fchij-

nen: en om te verhoeden dat de Taferelen niet

mogtè komen af te vallen, offlegt en kragto-

loos
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loos in de felve te worden ,
plegen fommige

hare Hukken infwarte lijiten te fchilderen, wel-

ke op ioodanigen wijfe gemaakt waren , datze

konden grooter en kleinder ingefchoven wor-

den, invoegen fy tot verfcheidene formen van

Doeken en Panneelen dienen konden : en dat

alles tot dien einde, op datze van den beginne

af j hare dingen daar na houden en fchikken

mogten, en veriekerd blijven, dat hare Tafe-

reelen nimmer door de Lijften, voor de twee-

demaal fouden gedood-verfd worden.

Insgelijks kan hier toe gemeenelijk veel hel-
Ecnonvcr_

pen, datmen aan fijne dingen, niet als aan een moeide ooge

onverfettelijk pak tild, of te lange daar op fitg^j^
en blokt, en zig t'enden adem ftudcerd, maar
datmen die met een verfle oog en ontlafte fin-

nen befiet, en met een wel gepofeerd gemoed
doorwandeld en na-denkt 5 want dat vermag
ontrent een Konft-oerrening wonder veel. Soo
moetmen ook fomtijds om de verftroide en af-

gefloofde finnen wederom by den anderen te

vergaderen, eenige vermakelijke rulle tot ver- De verpofing

pofinge opfoeken, gelijk die van een Menfch

,

nuttIS'

die de leuyheid en ledigheid haat, genoeg tot

nuttigheid te vinden zijn : alles ten einde dat

hy met meerder Vryheid , als een vers en on-

bekommerd Werkman , den arbeid wederom
mogte aanvaarden, 't Is foet en aanmerkens-

weerdig van Cicero gefproken , als hy feer wel
hier ten propoofte zeid : Hy [chijnd de Vryhetd van

Jijn (elven te derven^ die fijn Werken niet al te mets

en [laakt : Want de ware Vreugd van onfen onbekom-

merden ledigen tijd , beflaat niet [00 feer in het [pan-

nen , als in het om[vannen van ons gemoed , &c.

Hier-
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Hier-en-tegen ftaat noch vorder aan te mer-
ken, dat'er ook weinig beterings te hopen is,

wanneerwe onfe gebreken alleenelijk niet iien

konnen noch onderfoeken willen j maar dan,
alsze ons als wat frays en behaaglijk beginnen te

worden. De foodanige konnen niet wel ver-

dragen dat hunne werken onder 't oordeel van
de Menfchen komen : en by aldien fy dat niet

konnen ontvlieden , foo bedekken ly die veel

liever, indienze maar konnen, dan dat ly die

iouden trachten te verbeteren. Dwafe luyden
Misflagvan . T , . , , /•!*.*«
fommi^edie (zegt Horatius) pagten haare verjeerde gejwellen
harefauten door een quade fchaamte te verheelen. Soo verber-

gen ook fommige Schilders alles watze voor
een kundig oog van kant konnen maken , dat

maar eenige aanleidinge tot berifpinge van hare

werken geven kanj alwaren 't maar Schetfen
,

Teikeningen , Printen , Plaifter-beelden , Klee -

dingen , Leede-manen , of diergelijk Model-
werk, datze tot hare dingen gebezigt hebben:

p."j

aklgexem
' Doende even alswe van feker Schilder gelefen

hebben, die al fijn Hoenders buiten fijn Huisliet

brengen, op datmen de gebreken van de Hoen-
ders dien hy daar na Gefchilderd hadde, nietbe*

kennen fou. Xeuxis was een groot Meelter , maar
konde fijn eigen fouten door opmerking wel
flen , en woude die ook geeren bekennen , want
hy had eens een Jongen met Druiven in de hand

fi^nSbgaiSc,:naa^ t » welkc foo natuurlijk gefchilderd wa-
tiytvonden ren, dat de Vogelen daar op vlogen om die te
bekende.

eeten . waar Uyt Xeuxis oordeelde dat den Jon-
gen niet wel moeit gefchilderd wefen , door

dien de Vogelen, die anderfints voor de Men-
fchen fchuw zijn, op de Druiven doriten ko-

men ?
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men fonder voor den Jongen vervaard te wefen.

Eenige verfchoonen ook dikwils hare Wer-£* J™*"
ken , met te feggen datze daar niet lange aan fchooning

gefchilderd hebben (niet tcgenftaande fy haarJ^J by
C

bieï

daar over na hun uyterfte vermogen hebben af-g"1-

geiloofd,) op datmcn alles daar in foo nauw niet

onderfoeken, noch examineeren foude : of ge-

lijk feker Schilder eens deed' , foo wanneer hy
aan een veritandig Meefter een Tafereel liet fien,

by welke hy feide, Dat hebbe ik foo maar ter

vlugt in een dag ofanderhalf aangeveegt j mee-
nende over fijn kloekheid gepreien te worden;
maar dien Baas antwoorde heel buiten den an-

deren fijn verwagtinge, zeggende: ik kan het

ook heel wel fien datje niet veel tijd daar aan

befteed hebt.

Refteerd nu noch , om dit Hoofdftuk te be-

fiuiten, dat men weete hoemen ziginhetoor- ^Serf"
deelen en befchouwen van andere Luiden Wer- van andere

* , ï c i i i • • i
Luiden Konft

ken moet dragen: en daar toe lalmen kortclijkfai dragen om
in 't algemeen aanmerken, datmcn de kleine

j

vclteooidce*

gebreken en pikkediljes niet al te nauw exami-
neeren, noch te feer berifpen moet> noch de
groote misflagen niet te ligt door de Vingeren
fien : want foo een Schilder hem hier in onvoor-

figtig draagd, hy loopt gevaar om by alle an-

dere veragt, en leer gehaat te worden.

V. Hoofdstuk.

Gelijk wy in de voorgaande Hoofdftukken
verftaan hebbende byfonderfte noodwen-

digheden die tot den algemeenen Schilder be-

hooren,
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't Gantfche

leven van

een ver-

ftandig

Schilder in

Drie tijden

onder-

fcheideu.

De Leer-

tijd.

Datmen de

fondamen.

ten in

groot ag-

ting moet
houden.

hoord : alfoo willen wy nu aanmerken , hoe een

verftandig Schilder hem in het begin, midden
en einde van fijn fludieus leven dragen Tal, op
dat alles wat tot hier toe gezeidis, in dit Hooit-
ituk mogt beilooten worden.
De gantfche poging van een Schilder die na

een gelukkig einde tragt , kan bequamelijk in

Drie onderfcheide tijden van doening afgedeeld

worden. De eerfie is de Studie diemen moet
aanwenden om te leeren, De tweede, geleerd

zijnde, te yverenna eenen grooten naam. De
derde, te arbeiden om een eerlijken Rijkdom
te verkrijgen.

Aangaande voor-eerfl de Leering, die moet-
men vroeg beginnen, voorfigtig aanleggen, en
van alles dat de algemcene Teikenkonft, Bouw-
konlt. , Perfpektijf , Menfchkunde , Ordineering

en Koloreering aangaat, neerftig doorfoeken,

en arbeiden, om van jongs aan fuiken vallen en
vaardigen manier aan te nemen , datmen in gee-

ne dingen verlegen blijft ; noch oyt een arbeid-

fame pijnelijkheid in fijne Kond-werken laat

blijken, maar de regte eenvoudigheid der na-

ture komd te vertoonen j welke alleen en ook
niet anders verkregen word , dan , na datmen
van alles goede fondamenten geleid heeft.Want
die Jongelingen , welke van de voornaamfle

gronden der Konifen weinig werks maken, ge-

ven weinig hoop van feer geleerd daar in te

worden. Veele raken de fondamenten der kon-

ften wel eens aan j maar foo haait fy die begon-

nen hebben, flappen fy daar over heen, en ma-
ken daar na dingen die (onder grond-velt zijn $

en dus komt het na de lefle van Scneka te ge-

schieden
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fcheiden, Wat geen fondament heeft, moet inder

haaft BoHW-valhg worden. Maar niet-tegenftaan-
n

-

l<rhéd

de de grond-leilèn ons in den beginne wat on- d«Leciftuk-

ibet, ja onnoodig fchijnen , moetmen weten
J™"™'*™

1

dat de nuttigheid en vermaakelijkheid vanveele

Leer-{tukken alleen in hare uyt-einden gelegen

zijn. Hierom Talmen tragtende noodige Kond-
fchappen door de ware manier te bekomen ,

want het geen men gelukkig vinden wil , moet-

men in fijn eigen weg Toeken, en Too doende

looptmen 't geTogte regt in de mond. Alsdan

mag men hem begeven , om met een verligt

veritand, brave dingen te durven aanvangen,

en die regeeren na goede en welverftane grond-

regelen, Tonder zig met deTe oTgene krukken
te behelpen. De regtfinnige konit , zegt Quin-

Sch00ne iefTe

julianus , werd dan eerft voor goed gekeurd , vanQuintUu-

„ wanneerze hare meelte kragt op een Tekere
nus '

„wijTe, omtrent de aanfienlijkfte dingen be-

„ ftaat aan te leggen; de by-wegen en kromme
„Tprongen daar-en-tegen, die buyten de ware
„regelen loopen , zijn enkele Tchuil-winkels,

„en lluip-holen, tot welke diegeene haartoe-

„vlugt nemen, die in de kond niet Teer vafl:

„gaanj even als de gene die niet wel ter been

„zijn, zig in het loopen, met keeren en wen-
„den, Toeken te ontfluipen.

Soo moet ook een jong Schilder in 't mid-
Hoemen nja

den van fijnen voortgang dikwils beproeven , voort-g^ngü»

en aan dees en gene dingen onderTocken , hoe p^JSaT
veel fijne Tchouderen konnen dragen , en ver-

fcheide Jaaren en Maanden van fijne itudie te-

gen elkander overwegen , en opnemen hoe veel

iiy is gevorderd, wat kragten by nu meer dan

G in



o8 IXLEYDING TOT DE PrAKTYK

in die tijd beeft bekomen j met wat grondige

kennis hy nu dit of dat beter als te vooren ver-

itaat , en diergelijke j op dat hy telkens fijn

kragt overwegende, geen fwaarder floffe uyt-

lefe, als 't uyterite van fijn vermogen dragen

kan. Want gelijk alswe de proef-ftukken van
onfen eerden iloutmoedigen arbeid, niet tot op
het laafte van onfe doeningen moeten uytftel-

len, foo moetmen de bloodigheit der fchaam-
fchoenen , ook niet te vroeg uyttrekken : maar
alsdan magmen zig eerfl op fijn konft begin-

nen te vertrouwen, wanneermen hem na lan-

ge ervarentheid veriekerd vind , van de onfeil-

bare regelen, na welke datmen zijn dingen weet
wanneermen te rigten. Dan is'et datmen zig mag verlaten

,

regekn^e"
1
*

°P de Deugden diemen feker weet dat in fijne

uouwenmag. Tafereelen zijn 3 dewijlmen bekend , hoedanig,

en door wat weg men die daar heeft weten in

te brengen. Dan behoeftmen weinig te vragen

na deauthoriteit vandiegene, welke uwe Wer-
ken fiften fullen , want gy zijt aireede verfekerd

,

dat het aldergeleerdite oordeel u voordcel aan

u eere toe-brengen kan. Voorwaar daar zijn

weinig fulke fchamige Menfchen te vinden, die

zig niet verftoutcn op de kennis van haar eigen

vermogen, foo wanneer hun gemoed gewiile-

lijk veriekerd, dat het haar aan geen kunft ont-

breekt : Invoegen de fchaamte alderbefi: verbe-

terd word , door 't vrymoedig vertrouwen dat

. wy op ons ielven hebben. Het (laat ook wel aan

dcftbeploe-" te merken, dat defe floutmoedigheid niet uyt
*"*" forgeloosheid noch lofligheid moet voortko-

men , want men ftaat gedurig in perijkel van te

vallen , waarom datmen ook met een geftadige

forge
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forge fecr omfigtig moet wefenj doch meeruic

een redelijk befeffen van de onheilen tot welk-

men fou konnen vervallen , als wel uy t een flaaf-

agtige vrecfe voor de felve : Want het /chroom-

agtig vermijden der gebreken ( zegt Horatius in

fijn Boek van de Digtkonft, ) word het grootftc

gebrek , foo wanneermen onaardiglijk daar mede te

werk gaat.

Nu ilaat inde tweede tijd te letten, op de

middelen diemen moet aanwenden , om een Tijd

grooten Naam te bekomen. Door de Eere ( zegt
fg°{2|J

naan

Jumus) word de Schilderkonft als door 'tregt-

te Lok-aas aangefet. Soo is ook de hope van

een onfterflijken naam te bekomen , het eenig

oogmerk der oude Vermaarden Konitenaars ge-

weelï j wetende dat indien fy dien konden be-

reiken, het haar aan geen winft ontbreken fou.

Men kan geen weg, die daar op uytloopt , na- Datmenmoc
der praktileeren , dan te arbeiden om zig Uni- foekc»aige-

verfeel in de Konft te maken , en gelijk men zeid, KoÏÏtTetijn

over al t'huiste zijn 5 invoegen men alle en een

ygelijk mag voldoen. Hoe menigmaal flctmen

door gebrek van defe algemeenheid , dat fraije

Meeiieis hare Tafereelen bederven , met yts

'daar by te maken, op welk fy haar niet en ver-

itaaiii als by Exempel een Beeld-fchilder, dat

hy Landfchappen by fijn Hiftorien maakt die

niet en deugen, of Gebouwenen anders, tegen

de order-maten en perfpektijf-regels , daar by
ordineerd, en diergelijke, als denverftandigen

genoeg fal vatten: In alle welke misilagen een

Schilder niet fal vervallen, by-aldicnhy zig op
de algemeene wetenfehappen verftaat.

Men fou hier tegen konnen inbrengen, dat'cr

G z hulp-
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Tegenwer
ping V3n hulp-middelen zijn, om in defen gered tewor-
ibmmige. den, en datmen, gelijk het veel gefchicd , fij-

ne ilukken door andere kan laten opmaken, als

by voorbeeld, dat een Beeld-Schilder fijn Ver-
fchieten van een Landfcha p-Schilder laat ma-
ken, ofde Gebouwen vaneen die de Architek-

ture en Perfpectijf verftaat, enz. Waarom een

Landfchap-Schilder fijn Hukken door een Beel-

denaar kan laten ftoffeeren, gelijkmen dat foo

noemd. Invoegen dat'er dikwilstwee, drie, of
vier Meefters aan een Tafereel gefchilderd heb-
ben. Hier omtrent heeft de Ervarentheid ge-
leerd, dat de Beelden in foodanige (tukken dik-

wils worden ingelapt, even ofz'er uyt de Lugt
in gevallen, of immers daar in niet en hoorden.

Haarmisflag Want menigmaal werd van de Stoffeerders het
ontdekt.

'ö

voornemen van den Mecfter, noch de verkic-

finge van het Dag-ligt , noch de behoorlijke

wijking der gronden, de Perfpeclijf , ja ócn
gantfehen aard van 'tLandfchap niet veritaanj

veel min dan datze het in het toe-paffen harer

Beelden in agt nemen: invoegen fy gantfeh on-

geaarde Beelden van eenen fchoonen dag in een

lommer Landfchap komen temaken, en dier-

gel ij ke misflagen meer, die tegen de waarheid

der natuur , en regelen van de Konft rtrijden,

'kHeb veelmaal geobferveerd , dat de Beelden
Dooietva- en Beeften , die van den Landfchap-Schilder

"cd voorval- felfs daarin gemaakt waren, die, hoeflegtsfy
lcnwedcrkid

- ook mogten geteikend wefen, nochtans beter

uyt eenen aard na het Landfchap geplaatft,en

Gefchilderd waren, dan andere die al van een

goed Meefter daar waren by-geflanft. Soodat
'er, (fonderdar, nochtans ymands doen 'm 'tby-

fonder
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fonder worde berifpt) dit in 't korte kan toe-

gefeid worden, dat'er weinige van die, welke
andere in haar Werk moeten te hulpe roepen , Gelijkenis

gefien worden, die de naam van een groot U - „J^S""
niverfeel Meefter dragen , noch ook dat hare groot Meef-

ftukken in een ongemeene hoog-agting zijn ; genaamd"*

en 't is niet vreemd , want wat ongelijk ibumen «orden,

doen, datmen ymand die drie of vier Vaders
had, den naan van een Hoere-kind gaf.

Soo weten wy ook wel , dat het niet moge-
lijk is, alles door regelen van buiten te leeren,

en datmen derhalven het leven in vele diende

te gebruiken. Maar alfoo het veelmalen gebeurd

datmen het leven op die tijd als 't ons van noo-

den is , niet kan bekomen, behoordmen neer-

itig te welen, om in fijn opgaanden tijd alle Hoemen

dingen te modellen, infonderheid lbo wanneer m
°f,|

üekca

p ' veel dingen

d'okkaiie prefenteerd, om wat ongemeens van te modèiico.

fraije Lugten , Verfchieten, Geboomten, Krui-

den, Oilen,Koeijen, Schapen, Bokken, Hon-
den, Swijnen, Paarden, Ezels, Gevogelte,

Wapenen, Goude, Silvere en Kopere Vaten,
Vrugten, bloemen, Aard-en Boom-gewaflenj

ook eenige fchoone Tronièn , en Handen en

Voeten van Oude en Tonse Mannen en Vrou- Enwell<t

ut i xr- i i tt voorname
wen,Mooren en naakte Kinderkens. Voorna- ujk.

mentlijk moetmen fijn kans waarnemen om-
trent de vreemdigheden , als van Leeuwen, Tij-

gers, Beeren, Oliphanten, Kameelen en dier-

gelijke wilde Dieren, diemen felden onder oo-

gen krijgt, en fomtijds evenwel hebben moet,

om in fijn ïnventien toe te paflenj daarom dat-

men die in verfcheide opfigten en verkielingen

moet fien te bekomen. Staat alleen hier in goe-

G 3
de

voornamen*»
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de toeverfigt te nemen, om die Meefterlijk en
niet Kinderagtig te paffe te brengen.

zi'gficnbc- Insgelijks moetmen zig ook by Groote en

këa
d tc ""'Kleine inallerley voorval ibeken bemind te ma-

ken, maar niet tragten om de domme menigte
alleen te behagen, want dan foumen fekerlijk

de alderwijfte mishagen.
L.de Vinci willende fijn Difcipulcn leeren,

hoe fy zig wegen hare Schilderkonit by ydcr

aangenaam {ouden maken
, ( niet tegenitaande

fy van byfondere fmaken mogten welen
, ) gaf

haar defe Lefle: Namentlijk, dat fy in een en

de feive Ordinantie , fommige dingen fouden

brengen die fterk gefchaduwt, en andere we-
derom die veel zagter aangetaft waren , doch
in fulker voegen, datmen de reden en oorfaak

van waarde llerke en flauwe fchaduwen voort-

quamen, klaarlijk kon bekennen,
r.emceneop- Soo zijn'ernoch verfcheiden andere voorval-

Cmzigle- ^cn » ^aar m ^en Schilder hem voorfigtig moet
mimi te ma- dragen , wil hy in de gunfte der Menichen ko-

men. In 't gemeen willen de menfehen altijd

fchoonder wefen dan fy in der daad zijn -, ge-

merkt elk zig felven geerne behaagt : Hierom
moet den Schilder in het Kontcrfeiten een be-

tamelijke flattering , die meer natuurlijk dan

opgepronkt is, zig aanwennen; de Pofturen

wel in een goeden ftant verkiefen , fchoon en

fonder onaangename fchaduwen in de Troniën
wefentlijk doen gelijken : want indien ymand
fchoonheid heeft , hy fiet het geeren in fijn

Schilderye.

Diogenes Laêrtius verhaald vanfeker Jongeling
die hem binnen Athenenheelfchoonengantfch

gicrlijk
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91'erlijk gekleed liet uytfchilderen , na welk mo-
del hy hem dan dikwils ging op-pronken, om
hem waar 't mogelijk foo fchoon als lijn Schil-

derye te vertoonen.

Het tegendeel liet Agefüaus blijken 5 want
om dat hy leelijk en klein van Pcribon was,
wilde hy niet gefchilderd zijn.

Om defe reden, moet de abelheid van den E*cJ|P^
r

.

Schilder, de mismaaktheden door d'een of d'an- abelheid hun

der aardige verkiefinge weten te bedekken. -^-^^'wS
lexander liet zig met de eene Hand om hoog maakten.

Schilderen, van welk een Vinger voor een ge-

deelte van fijn Aangefigt quam , om door dat

middeleen Lidteiken van lijn Tronie, aardig

en ongeagt te bedekken, slpelles Beelde den

Koning Antigonm op zijde uyt, op datmen de

mismaaktheid van fijn een Oog, niet fien fou.

Voor alle dingen moet ook een MeeflerlijkEen schilder

Schilder, wil hy een goeden naam behouden, JJ^nÏÏcï
leer nadenkende en omiigtig in al fijn doen we- kende weien

fen, infonderheid omtrent fijn Inventien , en

by-een Ordineeringe der Hiltorien, op dat hy

niet alleen geen onmogelijke of Kon ft- il rijd ige
dingen voort brenge, maar dat hy ook ingee-

nen deele dingen maakt, van welke, ofde Lui-

den dieze toebehooren , ofandere dieze befchou-

wen fullen, eenen quadensiytleg daarvan doen

konnen , of ook buiten de Intentie van den

Schilder , oorfaak van befchimping verke-

nen. Hierom is'et datmen zig altijd wel van

den fin en waarheid van fijn voornemen moet
verfekeren, datze op een goede meeninge, en

in reden beftaandeuytleg, gegrondveft is. Wil
dan evenwel het quaadwillig onver fland der

G 4 Spot-
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Spotters , buiten de gefonde meeninge van den
Schilder, eenen valfchen uytleg daar over doen,

moetmen altijd veerdig welen, om dat met een

abel-aardigen quinkflag wederom goed te ma-
Evempei om ken. Een Exempel hier van verhaald ons Tho-

legiingen van mas Roe , Engels Ambafladeur , in fijn Voyagie

,

dtrlnmct'
1 ^at '

c*oe ny aan ^cn Grooten Aïogol gelonden

ecnquinkdag wierd , neffens andere gefchenken twee konftig-

ïeul
te ma" gemilderde Tafereelen aan dien Vorft op-of-

ferde* in de ecne was een flapendé Venus, die

van een Satyr by de Neus gevat wierd , in de

ander Hond een Paard en een Stier: den Mo-
£ol dcfe (lukken bellende, vraagde feer nauw-
keurig watze te beduiden hadden, en gelietzig

meteen verbelgt gefigt, dat hy defe Schilde-

ryen tot befchimping over fijn Volk opnam
,

even of fy Hoorndragers waren , gelijk defen

Satyr 5 den Amballadeur de mof "inde Neus
krijgende, vreesde voor ongenoegen, feide feer

beleefdelijk, dat hy niet wift wat den Schilder

daar mede gemeend haddej den Alogol wederom
voort vaarende met vragen over 't ander fluk,

zeyde , meend gy dan dat ik geen Paaiden
of Stieren kenne? Flux antwoorde Thomas Roe

,

wy hebben datwelgeweeten, maar mijn Mee-
fters hebben met dele twee Schilderyen willen

toonen wat Schepfels en Dieren hun Land
voortbrengt, om u daar mede te konnen die-

nen ; by-aldien gy maar gebieden wilt. Door
welke welbcdagte uytvlugt den Mogol hem
liet paijen , en den Afgefant een groot gevaar

ontquam.
v

^
Daar is ook een ander middel, waar door

&K \&k ^en Schilder hcrofclvcn een vermaarden Naam
kan,
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ken maken : Namentlijk dathy fomtijds tijd ettj£«£2

vlijt daar toe aanwend, om eenigevan fijn bef-brcDgen.

te ordinantien en Teikeningen in Print uyt te

geven : want vermits die de geheele Weereld
doorwandelen, en in alle Liefhebbers handen

komen , en dat de Schilderyen meefl altijd maar
in eene plaats blijven, foo is ligt af te nemen ,

datmen door eenige Print-konft in de Weereld
te brengen, meerder bekend kan worden. Hier

toe kanmen ligtelijk, als tot een buyten-tijdige
oefFening , en fijn eigen felfs-vermaking , de

handen aan het werk {laan j niet datmen dat

door een langwijlige arbeid van in 't Koper te

fnijden, (dat veel moeiten in heeft, om het

Graveer-yzer wel te leeren handelen,) fou halenj

maar door eenligte manier, van met Sterk Wa-
ter te Etzen of in Koper in te bijten , welke
veel korter en gemaklijker toegaat dan hen fnyen

met de Graveer-yzers ,
gelijk die nu ook in

Vrankrijk en Holland foo gemeen en fraay ge^

oeffend word, datmenzenauwlijksvan 'tSnyen

onderfcheiden kan.

Weinig Jaren geleden heeft A.Bofse^ bin-

nen Parijs, hier van een gantfchBoek gefchre-

ven , dat ook naderhand in 't Hoog-duits en

Nederduits is over-gefet ; In welk hy aanwijft

de Gronden te maken, hoemen die op de Pla-

ten fal ftrijken , droogen , hard en fwart maken
fal, hoemen de Teiken-naalden ilijpen, vaft-

fetten , en op het Koper regeeren fal , op wat
wijfe het Sterk-water gemaakt en op het Ko-
per gegoten wort, en alle andere noodige hand-
grepen die daar toe vereift worden, dien hy op
twee verfcheiden wijfen, d'cenmetcen harden

G s d'an-
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d'ander mee een zagten grond leerd : Soo dat

hy alles klaarlijk, tot het maken der Druk-
Parfl'e toe , volgens fijn eigen ondervinding,

als een nuttige Wetenfchap voor de Liefheb-

bers der Teiken-en Schilder-konft , daar in

komt aan te wijfen. Gelijk hy felfs ook wegens
het voordeel dat'er de Konfl-oeffening door kan
verkrijgen , in de Voor-reden van 't gemelde

Boek zeid, dat het tewenfehen waar, dat alle

Schilders en Teikenaars zigtotde Wetenfchap
van 't Etzen begaven , op dat wy door dat mid -

del meerder fraije Printen mogten bekomen,
die wy nu miflen moeten. Ook foumen hier by
konnen aanmerken, datmen door Platen na ee-

nige van fijn befte ftukken, door andere te la-

ten fnijden , tot het felve oogmerk geraken kan.

Diend ook noch vorder aangemerkt, dat het

Reifen en befigtigen van andere Landen , en

aanfienlijke Rijken, den Jonge Schilders nut-

tig kan wefen , en mede tot een middel diend

om zig eenigfingts vermaard te maken ; hoewel

men om eenen naam alleen fonder eenige Mee-
flerlijke geleerdheid mede te brengen , geen

reife behoefd na Roomen ofelders heentedoen:

Want, op fuiken wijs wederom in fijn Vader-

land komende, verfchaft okkafie , om van de

Verftandige die u te vooren hebben gekend

,

uytgelachen te werden -, die u dikwils fouden

nageven dat'er eenen Ezel in Lijf-land is gc-

weeft , en dat hy noch Gygaayd als hy t'Huis

komt, en diergelijke fmaad-redenen , dieze dan

met regt komen uyt te braken -, invoegen men
dan alleen uyt iniigt van wat byfonders te ke-

ren , het reilen moet beginnen. Dit moetmen
ook
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ook niec ter loops doen, als de Honden te Kerk
gaan, die eens blaffen en wederom te rug loo-

pen, meenende 'k hebber geweeitj maar neen,

men moet ergens een wijle tijds zijn verblijf

nemen , op datm'er wat fou konnen fïen , wat
keren , en wat van daan brengen.

Soo plagten eertijds fraije Borften , Italien

tegaanbefoeken, en verbleven een wijl te Roo-
men, om onder 't Schilderen aldaar de Teiken-
fchool te oeffenen , die veele dan namaals naar

Venetien gingen, om het wel Schilderen en

Koloreeren te leeren, gelijk d'exempelen van
veel Meefters getuigen konnen.

Veele befoeken heden Vrankrijk, daar thans

ook wel wat te leeren is , alsmen kan afnemen
uyt de fraije dingen die'er dagelijk van over-

komen. Het is mede bekend, datmen van de
Konftenaars , die een wijl vreemde Konft-fcho-

len befogt hebben , een groote verwagting heefr,

en dat dienvolgende het gene men dan vandaar

mede brengt, aangenaam by de Liefhebers is,

by aldien 'tfoo yeel is, dat het hare oogen be-

hagen kanrj invoegen daar noch altijd grooter

roep van uyt-gaat als het in der daad is , om-
trent welk geval het gefchapen (laat , om zig

voorfigtig te dragen, op datmen die faam niet

wederom komt te verliefen : dacmen dikwils

liet gebeuren, en dat mecft altijd, wanneer-

men leuy en yverloos word, en op den naam
fteund die van hem begind uyt te gaan j niet

denkende dat het fwaarder valt het vtrkregene

wel te bewaren, dan yts van nieuws te gewin-

nen j op welk voornamentlijk te letten Staat.

Soo ilaat hier voor een Konitenaar ook noch
te
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Oatmen zig te Noteeren, dat by-aldien het geluk hem foo-

t^naaEt danig in fijn neerftige ftudie , boven alle ge-
moet v«ho-z,eide fwarighcden, te hulp quam , dat hy den

naam van een groot Meefter verkreeg, hy als-

dan wel toefie, dat hv hem felven op de Wie-
ken van de Faam , tot trosheid en opgcblafen-

Verwaandheid ne^ nïCt laat vervoeren : want dat by alle ver-

vauxcuxis, flandige dapper misprefen word. Xeaxis wierd
,

om dat hy Helena eens foo verwonderens-waar-
dig wel getroffen had, loohoovaardig, dat hy
ze niet dan voor een groot ftuk Gelds wilde la-

ten kijken: ja hy wierd op 't laafte over fijn

konft foo moedig en verwaand , dat hy fijn

Naam XEUXIS met groote Goude Lette-

aen op fijn Mantel liet fetten , om over ftraac

gaande, van yder een bekent te wefen.

Indien yemand waardig den naam van een

groot Meefter verdiend, en dan fijne Werken
vol van de ware deugd der konfte konnen ge-

oordeeld worden, en dat Jy alle noodwendig-
heden, van goede Teikening en proportie, be-

hoorlijke reddingeen houdingein haar hebben,

die over een komen met de plaats en 't ligt, in

welke de voorwerpen zijn j endatdefchaduwen
en dagen gefchikt zijn, na de okkafievan wel-

ke fy worden voortgebragt ; en dat voorts al-

le de Beelden gedifponeerd en gekoloreerd zijn,

na den inhoud van de Hiftorie diemen wil ver-

toonenj daar-en-bovendatzeaandagtig en wer-
kelijk hun doeningen en herts-togten voort-

brengen, die met haar gantfche ftand over-een

komen; alsdan magmen wel op fijn konft ver-

trouwen, nochtans nedrig van herten, en ge-

meenfkam van ommegang wefen : Want de

hovaar-
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hovaardy maakt onfe Vyanden lilfie;, om met Wat de ho-

T
J

,
J

r 1 raardy dikwili
JLeugenen en quade parten onien goeden naam tewegebicnge

en faam te ondermijnen j die niet als door zig

wel en loffelijk omtrent mindere Meefters te dra-

gen , konnen overwonnen worden. In dien ftaat

zijnde, is het tijd om na eerlijk Gewin en Rijk-

dom om te fien. Soo rasmen zig kan verfeke-

ren datmen door fijn gedane Neerftigheid een

volkomen Meefter geworden is , die ionder al-

le hulp van andete onJerwijlers alleen kan voort

ftudeeren, en dat fijnen Naam daar by begind

vermaard te worden, lbo moetmen tragten zig

fèlven over-al in de gunde der Menfchen in te

dringen j infonderheid meelt omtrent de groo-

te, als Koningen, Prinllen, Vorften en Hee- Gnnftedei

ren, en wel voornamentlijkby die, welke door Konftkcnn

liefde tot de konft, de Konftenaavs beminnen, nCK«

en de felve door rijkelijk te beloonen, de hand
boven 't hoofd houden : ook omtrent vei Han-

dige en geleerde Heeren , die goede Kunfl-

kenders zijn, en u hier en daar konnen voordra-

gen , te rekommandeeren daar wat Meefterlijks

te maken valt. 't Gaat gemeeneTijk feker, dat,

foo den Koning is , foo zijn de Onderdanen.
Hierom isyder genegen om zig van der Overhe-
den Werk-luiden geeren te laten dienen : wie
weet niet hoe meenige hier door tot Mannen
geworden zijn j leeft het leven van de vermaar-
de Schilders, en gy fult meer dan overvloedi-

ge Exempelen vinden j of by-aldien het u te

verr' is om uyt de Boeken te halen , aanmerkt
de geagtheid die wy dagelijks van verfcheidc

Meefters in Vrankrijk en elders komen te hoo-

ren: ja hoe groote lommen geld? aan fommige

g<^
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geboden worden , om hun Woon-plaats te wil-

len veranderen , en haar daar door in de Hoven
der Prinflên te lokken, enz.

Menmoee Edoch ftaat voor een verftandig Man, om-

^ifnftÜ
6

trent defe dingen wel te letten , dat men zig op
Grooten niet de gunfl der Groote niet te veel, veel min alleen
ver aten.

^\ yertrouwen , noch hem geheel op hare mil-

dadige belooning verlaten, om niets ten dienll

van de gemeene Onderdanen yts uyt te regten.

d'Ervarentheid heeft geleerd dat de belooning

onfeker gaat, infonderheid omtrent den arbeid

,

diemen dikwils uyt infigt van eenig boven-ge-

meen voordeel , of gunftige neiging der Gezag-
hebberen te verkrijgen , aanleid : want het komt
menigmaal buiten onfe verwagting feer fober

uyt te vallen, en dan ftaat'er niet dan mis-trooft

Beter op feke- en wanhoop voor de deure des Konftenaars ; in-

iewinftgeuen voe„en ^cz beter is , op een eewiflè winli , die
dan zig op een fc> J -r & A. i

ingebeelde o- met de gelijke waarde onler Konlt-werken over

kc'r
teV""een komt, zig te verlaten , dan te hopen op

een ingebeelden Gouden Berg van groote belof-

ten, waar van 't volbrengen hangt aan de wis-

pelturige Fortuin, of onbeleefde quaadaardig-

Exem elen
^eid des beloverS. Al kreeg Spelles VOOr 't Kon-

hoe onfeker terfeitzel van Alexandcr twintig talenten Goud,

eaat

be!°0niS f°° luktend Andreas Matwear op verr'mfoó wel

niet : dien goeden Meefter Schilderde op hoop

van een Kerkelijke bedieninge voor fijne Soonen

te verkrijgen , een Galerye voor Paus Innazen-

tifts de VII. maar hy kreeg'er niets voor, dan

dat den Paus hem weinig tijd daar na, dezeven

Ondeugden belafte daar noch by te maken , 't

"wélkMatttieas dcdc 9 maarhy Schilderde op fijn

eigen goedvindende agtfte Ondeugd, nam ant-

iijk



der Algemeene Schilderkonst. I I I

lijk de Ondankbaarheid daar by , meenende door

een heimelijk verwijten by den Paus wat op te

doen, en fijn mildadigheid gaande te maken:

doch Innocentms de uitbeeldingen fiende, vraag-

de Andreas met verwondering, waar hy meer
dan van zeven Ondeugden gehoord had ? Ma-
uneas antwoorde , Dat de Ondankbaarheid thans

foo groot en gemeen onder alle foort van Men-
fchen was, datze, zijns Oordeels , wel voor de
agtftemogt Gefchilderd worden: Paus Innocen-

tms defen duw heel ligt in fijn wanbais voelen-

de, hield zig egter Innocent, enzeide, Schil- -%

derd nu daar tegen over de Zeven Deugden, en

voegt'er de Lijdfaamheid voor deagtfte by : in-

voegen Matineas verfwaringvan arbeid, enwe-
der-fchimp tot fijn loon bequam.

Meerder Exempelen, agten wy niet noodigjfcjjj^^
op te halen , maar vermeenen 't gene foo hier

in, als in alle de voorgemelde dingen, die tot

een beknopte Inleiding van de algemeene Schil-

derkonft dienen konnen , genoeg gezeid te heb-

ben. Zulxwy, om den Konft-oeffenenden Le-
fer niet lang met woorden Tonder faken op te

houden, willen eindigen, en verhopen dat het

goede daar in gevonden wordende, eenig fon-

dament fal geven, om de ware Konfl-oeffening

op te bouwen, en dat de misgrepen by ons bui-

ten weten begaan, niet foo feer fullen dienen,

om de nijdinge oorfaak van berifping te verke-

nen, als wel tot aanleiding der gauwer Geeflen,

om de Heerlijke en algemeene Schilderkonft,

van tijd tot tijd op te toijen, en te verbeteren.

' E Y N D E.
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